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  ت 

من أجلّ العلوم األدبية وأكثرها فائدة، وذلك لتناوله قضايا "نظرية األدب      " 

 - بعبارة أخرى– وطبيعته، ووظيفته، أو ،على جانب من األمهية، كنشأة األدب

  .مصدره، وماهيته، ومهمته

 صاحيب أول وأرسطوليونان على يد أفالطون  يف بالد اه     وقد ظهرت بواكري

 مث توالت النظريات األدبية، كنظرية التعبري، ونظرية .احملاكاةنظرية أدبية، نظرية 

  .اخللق، ونظرية االنعكاس، وغريها

 مل - لألسف– غري أا .     وجيد الباحث يف تراثنا النقدي أصول نظريات أدبية

  .ه عند اجلاحظ، وقدامه، وحازم، وغريهمومن ذلك ما جند.  تتطور ومل تكتمل

     وإذا كانت لألدب بعامة نظرية، بل نظريات، فان ألجناسه، أو أنواعه، أو 

  .فنونه، نظريات خاصة

     وقد حاول بعض الباحثني التنظري لعدد من تلك الفنون، كالقصة القصرية، 

  . ويف املكتبة عدة مؤلفات يف ذلك.واملسرحيةوالرواية، 

   يبد أن هناك فنونا أخرى ما تزال يف حاجة إىل حبوث تنظّر هلا، معتمدة على   

فن املوشح الذي اخترته :  ومن هذه الفنون.املبدعنيونتاج  مالحظات النقاد

  .موضوعا لبحثي

  .أخرى موضوعية      ويعود اختياري هلذا املوضوع إىل بواعث ذاتية، و

  :     فأما الذاتية، فتتمثل فيما يلي

  . ميلي إىل الشعر الذي أعده الفن األديب األمسى-     

 إعجايب الكبري باألدب األندلسي، وباملوشحات خاصة، وذلك ملا هلا من -     

ميل إليها العقول، ومتلك زمام األفئدةمقومات فنية ومجالية كفيلة بأن ت.  

  :     وأما املوضوعية فمنها ما يلي

ية املوشح على حنو ما فعل بعض الباحثني بالنسبة إىل  حماولة مجع أشتات نظر-    

  .الفنون األخرى



  ث 

  . أحدا قام مبا حاولت القيام بهرفعأ جدة املوضوع، فال -    

 دعم املكتبة بدراسة جديدة يف جمال نظرية األدب من جهة، ويف ميدان األدب -    

  .األندلسي من جهة أخرى

  .اصي كون هذا املوضوع خيدم اختص-        

، فقد كان هديف هو ا يسعى إىل حتقيقهغايةوإذا كان لكل من يتصدى للبحث      

ثار آة متكاملة لفن املوشح، وذلك جبمع ما تناثر من أقوال تنظريية يف ياخلروج بنظر

نشأة هذا الفن، ويف طبيعة، ويف وظيفته، ومتحيصها مث : الباحثني القدماء واحملدثني يف

الحظه أ ومكملة إياها مبا ،ترتيبها حبسب ذلك، مقارنة تلك األقوال بنتاج املوشحني

" دار الطراز"    :  ومن أمثلة هذه اآلثار.اإلنتاجمن خصائص ذلك الفن يف ذلك 

عصر : ندلسي يف األتاريخ األدب"البن بسام، و" ذخريةال"البن سناء امللك، و

ملصطفى عوض الكرمي " فن التوشيح"، وحسان عباس إل"الطوائف واملرابطني

  .وغريها

 املتعلقة  حبثي، متثلت يف قلة املادة األدبيةعرقلت مسريةغري أن مثة صعوبات      

 من اجلانب ك مما قللوظيفة املوشح ومهمته، وذل  فيهلفصل الثالث، والذي تناولتبا

  .الكمي للفصل

 فأما التمهيد، فألقيت فيه .وثالثة فصول وخامتةوقد أخرجت رساليت يف متهيد      

  .الضوء على نظرية األدب

 األقوال املختلفة يف فخصصته لبيان نشأة املوشح، مقارنة بني: وأما الفصل األول     

  . املوضوعة ما اطمأننت إليه من اآلراء يف هذاذلك، مرجح

حاولت أن أبني طبيعة املوشح فتحدثت عن جوانبه الشكلية، : ويف الفصل الثاين     

  .وما كان يتناوله من موضوعات، وما حيمله من مضامني

      

  



  ج 

  .لبيان وظيفة املوشح: وكان الفصل الثالث     

مح ما انتهيت إليه من حتديد ملال: وقد استخلصت يف اخلامتة نتائج حبثي أي     

  .نظرية املوشح

وقد اقتضت طبيعة هذا املوضوع أن اعتمد املنهج التارخيي للبحث يف نشأة      

  .املوشح وتطوره، واملنهج التحليلي لبيان طبيعته ومساته

أن يتم توضيح مالحمها لوال توجيهات أستاذنا " لنظرية املوشح"     وما كان 

أي جهد يف سبيل تذليل معوقات  الذي مل يدخر – جازاه اهللا بكل خري –املشرف 

 وثنائيهذا البحث وجتسيده حىت يصبح حقيقة ال جمرد فكرة، كما أوجه شكري 

  . مسار حبثي هذا من قريب أو بعيددعمالكبريين إىل كل من ساهم يف 

  .وعلى اهللا قصد السبيل

  

  2005 ديسمرب 19 :                                                تلمسان يوم
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 حصنا منيعا يستعصي فتحه على الدارسني، وذلك      كثريا ما كان النشاط األديب

وإن وقع ذلك اعتوره شيء من . ملا له من خصوصية جتعل خوض غماره أمرا صعبا

ه أو قابله ضد أتى مبفهومات منطقية ومقبولة، فسادت احلرية النقصان، وحل حمل

  .حبثهونقض الغزل، بعد أن توهم الباحث أنه ختم 

     إن النشاط األديب، الرتباطه باإلنسان، ال خيضع حلكم أو قياس، وذلك ألنه   

نشاط إنساين نوعي، " وهو أيضا . 1" ، ورواسب الشعورواألحاسيسقصة املشاعر "

  .2" ، وله آثار من حيث وظيفته االجتماعيةاإلبداع من حيث عملية له حقيقة

املعاجلة :" جريوم سولنيترالفن فكان :     وقد عرف األدب حتت إطار عام هو

نتاج إنساين، وهو أكرب فرح " والفن . 3"البارعة الداعية لوسيط من أجل هدف ما 

من مجيع القيود ميكن أن يهبه اإلنسان لنفسه، حيث يرى نفسه وقد ختلصت 

األثر الفين تعبري :" ، ويقول الدكتور حممد مندور 4" ويكون مجيال.والتشويهات

وخلق وإدراك، وهو حصيلة احتاد ذات الفنان بالعامل اخلارجي والباطين معا، وإنه، 

   .5"آخر األمر، تعبري عما يوجد بالقوة أو بالفعل يف نفوس الغري ثانيا

إمنا األثر األديب :"  بقولهاألديب يوضحه يف العمل      وللدكتور طه حسني رأي

عندي، هو هذا الذي ينتجه الكاتب والشاعر كما استطاع أن ينتجه، ال أعرف له 

قواعد وال حدود، إال هذه القواعد واحلدود اليت يفرضها على األديب مزاجه اخلاص 

  .6وفنه اخلاص 

                                                 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، : ، اجلزائر "يقظاهرة التطور األديب بني النظرية والتطب: " نةوي عبد احلميد بوز- 1

 . 20دون طبعة ، ص 

  .11- 10: ، ص2، بريوت دار العودة ، ط"مقدمة يف نظرية األدب :"  عبد املنعم تليمة- 2

ؤسسة العربية للدراسات ،ترمجة فؤاد زكريا ، امل"دراسة مجالية وفلسفية :النقد الفين :"ريتلنوت جريوم س- 3

 .135-134:ص ،والنشر

 .35، ص2عامل الكتب ، ط: ، القاهرة "علم اجلمال :"  جماهد عبد املنعم جماهد - 4

 .19دار النهضة للطباعة والنشر،دون طبعة ، ص:، القاهرة "األدب وفنونه:" حممد مندور - 5

   .5 ، ص4دار املعارف ، ط: ، القاهرة "فصول يف األدب والنقد :"  طه حسني -6
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ها حاول مقاربته متخذا وجهة  وكل من.     وقد تباينت اآلراء يف األدب واختلفت

نظر دون األخرى، فهناك من حاول التحدث عن منشأ األدب فجعله نفسيا 

ومدى تأثري هذه ...)  العلم، اتمعالدين،( وعاطفيا، واآلخر قال بالعامل اخلارجي 

 التجربة الفنية، وآخرون توجهوا إىل مواصفاته اجلمالية والفنية املتميزة، يفالعناصر 

بت جمموعة من املفاهيم والتصورات املستندة إىل سر وعليه ت.منها اهلدف وتصورو

 نشأة األدب، وطبيعته ووظيفته، منطلقات :منمعرفة أو فلسفة حمددة، واليت اختذت 

لدراساا األدبية، فتولدت عدة نظريات تنضوي حتت لواء نظرية األدب، فكانت 

وفيما يلي . وغريهاق، ونظرية االنعكاس نظرية احملاكاة، ونظرية التعبري، ونظرية اخلل

  :النظرياتبيان ألهم هذه 

  :احملاكاةنظرية  -1

 ظهرت منذ القرن الرابع قبل امليالد، .هي أول نظرية يف األدب :احملاكاة     نظرية 

  وكل من .أرسطووصاغ مبادئها الفيلسوف اليوناين أفالطون، ومن بعده تلميذه 

  .ر فلسفية، خطت بالدرس األديب خطواتاألستاذ والتلميذ جاء بأفكا

  :أفالطون-أ     

  :عاملني قسم أفالطون العامل إىل     

  .يوم وهو عامل مادي طبيعي، نعيش تفاصيله كل :احملسوسات عامل -

  .اخلالصة وهو عامل سام مثايل، يتضمن احلقائق :املثل عامل -

عامل املثايل أي أن  والشعر عند أفالطون حماكاة وتقليد ملا هو موجود يف ال

كل ما هو حمسوس ومادي يف العامل الطبيعي نسخة مصورة جسدها الشعراء يف 

إنتاجام، لكن بصيغة ناقصة ومشوهة، ألن النسخة ال متثل احلقيقة، ولكن تبعدنا 
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 كان مصدر الشعر عند أفالطون هو قد. 7فهي حماكاة حملاكاة وجدت من قبل. عنها

  .8" ربة الشعر " وة دافعة مساها اإلهلام أو الوحي، وهو ق

.      ومتيزت طبيعة الشعر عند أفالطون بفنية حمضة حتوي إيقاعا ووزنا وحلنا

والشعر بذلك قدم وظيفة اجتماعية ألنه يؤثر على سلوك األفراد، فغايته إصالحية 

فلنطمئن صاحبتنا اجلميلة ربة الشعر، والفنون الشقيقات " :ذلك يقول يف .أخالقية

وايت يعتمدن على التقليد، أا لو استطاعت أن تثبت لنا جدارا باحلياة يف حرم الل

  .9"فنحن أشد ما نكون يقظة إىل سحرها . دولة مرتبة التنظيم، فإننا نسعد باستقباهلا

   :أرسطو -ب     

أسسا مستحدثة لنظرية األدب، حيث حتدث عن "فن الشعر " كتابه      بني يف 

  :اآليت وذلك على النحو ،عته ووظيفتهنظرية الشعر وطبي

   :الشعرنشأة  - 1     

بيد أن أرسطو، . كمصدر لنشأة الشعر" بغريزة احملاكاة "      اعترف أرسطو 

خالفا ملا أتى به أفالطون، جعل احملاكاة مقتصرة على الفنون عامة، سواء كانت 

رة والنجارة، يف حني مجيلة، كاملوسيقى والرسم والشعر، أو فنونا عملية، كفن العما

  .10أن أفالطون عمم احملاكاة على املوجودات كلها 

ما هو خارجي واقعي، بل زاد على ذلك، حيث       وال تقف احملاكاة يف رأيه عند

أعطاها مفهوم املمكن واحملتمل؛ فاحملاكاة عنده تكمل ما هو ناقص يف الطبيعة، أوهي 

                                                 
ة، ــدار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، دون طبع: بريوت" يف نظرية األدب:" عزيز املاضيشكري :  ينظر-7

   .12ص 
 .162-161 ، ص 2دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط : ، بريوت "فن الشعر :" إحسان عباس:  ينظر- 8
 .27جع السابق ، ص شكري عزيز املاضي ، املر: ، الكتاب العاشر، نقال عن"اجلمهورية:"  أفالطون- 9

 . 33:املرجع السابق، ص:  ينظر شكري عزيز املاضي- 10
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تمل أن تقع، حىت تصبح احلياة أكثر مجاال، حماكاة أفعال الناس املمكنة الوقوع أو احمل

  .11بعد تدخل الفنان خبياله الفين 

   :للشعر الطبيعة الفلسفية - 2     

      جعل أرسطو للشعر طبيعة فلسفية، تكمن يف وصف املوجودات بالضرورة أو

  .والشاعراالحتمال، ويسوق لذلك مثال املؤرخ 

ذكر ظروفها ووقت وقوعها إىل غري ذلك      فاملؤرخ يأيت حبقائق وقعت فعال، في

بينما الشاعر يعمل على إعطاء أمساء لألشخاص، ويصرح . من املالبسات التارخيية

بأقواهلم ويصف أفعاهلم اليت وقعت أو احملتمل وقوعها، بتصور خيايل مبا يتضمنه من 

  12.استعارات وتشبيهات 

   وظيفة الشعر - 3     

الستقراء لنقل أحداث فعل الشعر يف نفوس      اختذ أرسطو منهج الوصف وا

 وإفادة، وحدد أرسطو الوظيفة الشعرية يف التراجيديا امتاعاملتلقني، ملا مينحهم من 

" تطهري" اليت رفضها أفالطون، فهي تنمي عاطفيت الشفقة واخلوف، واعتربها وسيلة 

ق البكاء من كل العواطف املتزمتة واملكبوتة داخل النفس البشرية، وذلك عن طري

   .13على احلوادث احملزنة، أو السخرية من احلوادث املضحكة 

     وإذا كانت التراجيديا جتعل املتلقي يشعر ببعض الطمأنينة، ألنه يف منأى من 

عذاب األبطال التراجيديني، أو ألنه يشعر بتفوق عليهم، فإا تثري فيه عاطفة اليقظة 

  .14صحيحها حىت يستعد الستدراك األخطاء وحماولة ت

                                                 
 . 34، ص السابقاملرجع :  ينظر- 11
 .35، ص نفسه ينظر املرجع - 12
 .42-41املرجع نفسه، ص :  ينظر- 13
 .43 ينظر املرجع نفسه، ص - 14
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     ويذكر الدكتور عبد املنعم تليمة أن عاطفيت اخلوف والشفقة، تساعدان الفرد 

عل تنمية مشاعره جتاه ذاته وجتاه اتمع، بغية احلصول على االنسجام يف العالقات 

  . 15االجتماعية 

     وقد تطورت فكرة التطهري األرسطية، ودخلت جمال الطب املعاصر مبا يسمى 

 الشر بالشر، حبيث يتناول املريض مقادير من األدوية من شأا إثارة نفس مبداواة

. األمراض، كما حيدث يف التطعيم والعالج باهلزات الكهربائية لألمراض العصبية

فالفن يساهم يف التحرر من بعض االنفعاالت، كما يساهم الطب يف نزع شوائب 

   .16األمراض العضوية 

   :العريب التراث نظرية احملاكاة يف -      جـ

     تأثر النقاد العرب، القدامى خاصة، بآراء أفالطون وأرسطو حول احملاكاة، 

حيث جند اجلاحظ أول ناقد عريب حاول إرساء أسس نظرية أدبية متكاملة، لكنها ال 

 حماوال تقدمي املوضوع يقول اجلاحظ يف نفس .17تزال حباجة إىل اجلمع والتصنيف 

العامل الصغري : ولذلك زعمت األوائل أن اإلنسان إمنا قيل له :" تفسري عام للمحاكاة

سليل العامل الكبري، ألنه يصور بيديه كل صورة وحيكي بفمه كل حكاية، وإمنا يأ 

وأمكن احلكاية جلميع خمارج األمم ملا أعطى اهللا اإلنسان من االستطاعة والتمكني ، 

  .18" واالستقامة وحني فضله على مجيع احليوان بالنطق والعقل 

     وكان لفكرة اإلهلام والوحي اليت جاء ا أرسطو أثناء حتديده ملصدر الشعر، 

، فالشعراء العرب "ربة الشعر"متاثل واضح عند العرب؛ فإذا كانت عند أفالطون 

                                                 
 .158-156مقدمة يف نظرية األدب ، ص : عبد املنعم تليمة :  ينظر - 15
 .40-32 ، ص 1دار العودة ، ط : ، بريوت "النقد األديب :" حممد غنيمي هالل : نظر  ي- 16
  . 200املرجع السابق ، ص : شكري عزيز املاضي :  ينظر - 17
مؤسسة اخلاجني ، : ، حتقيق عبد السالم هارون ، القاهرة"البيان والتبيني :"  أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ - 18

  . 70 ، ص 1 ، ج3ط
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 فكثريا ما سيطرت الرتعة الغيبية على فكر العريب يف ."الشعرشيطان "عرفوها باسم 

  20 :عندهم إذ يقول الراجز  ،19عصر اجلاهلية 

  يـان يف الغيب نبو منـ     وكـنري السغإين وإن كنت ص               

  ذهب يب يف الشعر كل فنـن     يـر اجلـفإن شيطاين أمي                

     فالشاعر حييطه عامل سحري غريب، والعامل الواقعي عنده جمرد صورة منسوجة 

  . فيه ويعرب عنه، ويرسم مالحمه حسب رؤيته اخلاصةعن عامل احلقيقة الذي يعيش

     ويرى الدكتور حممد غنيمي هالل أن االعتقاد بشيطان الشعر اقتصر يف بادئ 

". العبقرية"الروح امللهمة اليت تستتر يف مقرها الشيطاين أو اجلين، وهي " األمر على 

يظهر ذلك يف قوله و. 21"ومعلوم أن من العرب من كان يعبد اجلن خرية أو شريرة 

سبحانه . وجعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم، وخرقوا له بنني وبنات بغري علم" :تعاىل

  .22" وتعاىل عما يصفون 

  :التعبرينظرية  - 2     

     قامت هذه النظرية على أنقاض نظرية احملاكاة مع بدايات القرن الثامن عشر، 

رة الربجوازية على اإلقطاع فظهرت ضمن ظروف تارخيية مغايرة، حيث قضت الثو

  .23وسادت حركة احلريات الفردية 

  :الفننشأة  -     أ

     على النقيض من نظرية احملاكاة اهتمت نظرية التعبري بالشخصية ال بأفعاهلا، 

 وهذا يقود إىل تعدد .املطلقتانواعتربت الفرد عاملا قائما بذاته له احلرية واإلرادة 

  .24ة الوجدان ال العقل الذوات واألهواء، مع قياد

                                                 
 .365: النقد األديب ، ص: حممد غنيمي هالل:  ينظر-  19
 .231 ، ص 6 ، ج3،  حتقيق حممد عبد السالم هارون، بريوت، دار الكتاب العريب ، ط"احليوان :"  اجلاحظ-  20
 .365: املرجع السابق، ص:  حممد غنيمي هالل-  21
 .100 سورة األنعام، اآلية - 22

 .49 األدب، ص يف نظرية: شكري عزيز املاضي:  ينظر-  23
 .51: املرجع نفسه، ص:  ينظر-  24
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     فاألدب عند التعبرييني مصدره ذايت، ينمو ويتطور داخل العامل الطبيعي املقدس 

الذي يقوي نار العواطف ويغذي شرايني القلب، خبصوبة الوحي الفين، بعد أن سئم 

 فالسبيل للتخلص من ربقة هذه العقد هو الطبيعة .وصخبهااألديب ضجيج املدن 

  .25حيث يعود األديب إىل نفسه ويعرب عنها 

   مميزات الفن ومهمتـه-ب     

 :أمثال     ساهم جمموعة من النقاد والفالسفة يف بلورة مفاهيم نظرية التعبري 

-1770(ووليم ووردزوث) 1831-1770(وهيغل) 1800-1724(كانط

  .26وغريهم )1834-1772(وردج، وصموئيل كول)1850

فصل بني املعرفة الوضعية والعقلية، واملعرفة احلسية والشعورية اليت " فكانط     "

  .27اعتربها وسيلة للوصول إىل احلقيقة

فقد رأى أن الفن هو اخلربة اخلاصة، وفيه تتجسد احلقيقة، " هيغل"     وأما 

ظاهر وأرفعها، على أساس وتنحصر مهمته يف تصوير تلك احلقيقة فنيا بأبلغ امل

 ومع حركية اخليال يستطيع الفنان .احلسيةاإلبداع الذايت للفنان، حيث يتأثر بالوقائع 

   .28إدراك الغاية من فنه 

فاعترب هدف الشعر هو خدمة اإلنسان عقليا وجسديا، ومنح " وردزورث"     وأما 

مع درجة عالية من  فنيا،السعادة لروحه، بتوجيه االنفعاالت النفسية والتعبري عنها 

   .29اإلثارة واملتعة 

بنظرية مساها نظرية اخليال؛ فهو يرى أن اخليال " صموئيل كولوردج"     وجاء 

عملية خالقة ومبدعة، تعمل على ابتكار صور جديدة، ألنه ملكة ال وسيلة تساعد 

                                                 
 .50، ص السابق ينظر املرجع - 25
 .58-52 ينظر املرجع نفسه، ص - 26
 .52 ينظر املرجع نفسه، ص - 27
 .52 ينظر املرجع نفسه، ص - 28
 .56 ينظر املرجع نفسه، ص - 29
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 وهذا ما .مستحدثالفنان على صهر املتناقضات وإعادة بنائها بشكل وحدوي 

، الذي يكون أقرب إىل االستعارة والكناية، فيعطي بذلك "اخليال الثانوي"ميه يس

  .30للمألوف صورة مغايرة، حىت يقبل الواقع مبشاكله

     وهذا ال يعين أن العمل األديب جمرد ختيالت متومهة، لكن بالوعي والوجدان ينتج 

  .ومؤثراألدب، حيث يلتحم املوضوع بالذات وتقدم الفكرة يف قالب جديد 

 د، وعبناي     وقد تنبه نقاد العرب القدامى إىل فكرة اخليال، خاصة عند ابن س

   :قسمنيالقاهر اجلرجاين الذي يوازي بني اخليال والكذب، إذ قسم املعاين األدبية إىل 

 يصرح فيه األديب باملعىن حبقيقة مباشرة ويظهر يف أدب املواعظ :عقليقسم 

  .واحلكم

 وهو التعبري عن شيء مل يثبت أصال فيقدم األديب أمورا ال :ختييلي     وقسم 

  .31نفسهجدوى من حصوهلا، فيخدع 

 وهو صورة حسية عند .اخليال من جهة املعىن واللفظ والوزن"      وكثريا ما حتدد 

 وقسم بعضهم التخييل إىل .املعىن تتخدها املخيلة وسيلة هلا يف نقل ،النقاد القدامى

وهو صاحل للشعر واخلطابة، وإن كان هلا حظ يسري منه مقارنة مع تشبيه واستعارة، 

  31"اإليقاعو ةاللغ:  وقد يتشارك الشعر والنثر باستخدام اخليال ضمن.الشعر

  :اخللق نظرية - 3     

اهتمت نظرية اخللق باألثر األديب، وأحلت على فنيته ومسوه اجلمايل، أمام      

لعة، ونشرت مفهوما واحدا هو قانون حتديات رأمسالية حولت كل شيء إىل س

  . 32العرض والطلب 

                                                 
 .437-410، ص"ديثالنقد األديب احل: " ؛ حممد غنيمي هالل60-49، ص السابق ينظر املرجع - 30
31
 .311-297: ، ص"أسرار البالغة :"ينظر عبد القاهر اجلرجاين - 
دار املعرفة : ، القاهرة"من قضايا الشعر والنثر يف النقد العريب القدمي : يف نظرية األدب": عثمان موايف- 31

 .173: ، ص1اجلامعية، ج 
 .67: ، ص"يف نظرية األدب:"اضي امل ينظر شكري عزيز - 32
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الدين، اتمع، ( فصلت نظرية اخللق بني األدب واملؤثرات اخلارجية و     

فلم يعد األدب تصويرا . وجعلت األدب خلقا حرا...) االقتصاديةاملؤسسات 

إن : "ه بينه إليوت بقولع فاإلبدا.عاطفيا بل أصبح مع اخللقيني بناء لغويا جديدا

  .33"اإلبداع الفين تأمل عميق وإخراج شيء جديد من هذا التأمل العميق

 لذلك قرر براديل أن غاية الشعر هي التعبري .     هذا ما جعل األدب يعيش لذاته

 فاملوضوع غري مهم، .عن التجربة الشعورية اليت حتمل قيمتها دون تدخل خارجي

 يعين الفصل بني الشكل ا وهذ.ال جوهر فالقصيدة ظاهر .بل املهم هو صورة تقدميه

  .34واملضمون 

   نظرية االنعكاس - 4     

اعتقادا معاكسا ملا جاءت به النظريات السابقة، فربطت آثرت نظرية االنعكاس      

هيبوليت "نشوء األدب باملؤثرات االجتماعية املختلفة، عرب عوامل ثالثة قررها 

  :  و رتبها على النحو التايل 35"تني

  : اجلنس أو النوع- 1     

 ا أمة عن أخرى، وهذا يعود إىل لفاليت ختتويقصد به املؤثرات العرقية      

  .36 وكذلك عامل الوراثة ،الدوافع الغريزية للفرد أو اتمع

   :البيئة - 2     

كان مؤمنا بتأثري البيئة " فتني ".وهي تلك التأثريات اليت تفرضها البقعة اجلغرافية     

 األول ينشط ويبعث على : فاملناخ البارد غري احلار؛ عقلية األديب ومزاجهعلى

  .37احلركة، أما الثاين فيساهم يف الركود واخلمول 

                                                 
33
 .75: ، صالسابق ينظر املرجع - 
 .73-71:  ينظر املرجع نفسه، ص- 34
 .81:  ينظر املرجع نفسه، ص- 35
 .81:  ينظر املرجع نفسه، ص- 36
 .82:  ينظر املرجع نفسه، ص- 37
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  :الزمن - 3     

أن األدب وثيقة " تني" ويقرر .يسود فيه نوع أديب معني     وهو ذلك العصر الذي 

التيارات اليت جندها يف أدب ، تلك 38"تارخيية به ميكن التعرف على خمتلف التيارات 

شكسبري وتشيكوف وتولستوي واخليام وفيكتور هيجو وأيب العالء واملتنيب وغريهم 

 خالل العصور اإلنسانية وهو تيار حي متصل يف احلضارة .ينيمن الفنانني العامل

  .39"واألجيال املختلفة

سخ بسلطة      وقد اختار جورج لوكاتش مصطلح االنعكاس القتناعه اخلاص والرا

 .ية تصاغ يف كلماتنيساهم يف تشكيل بنية ذه" فهو .اتمع الكبرية على األديب

 . بل يعكس العملية املتكاملة للحياة،فالعمل األديب ال يعكس الظواهر الفردية املنعزلة

 خاص للواقع وشكل من أشكاله اليت تتجاوز األداء العادي والشائع سانعكاوهو 

  .40لألشياء

ة األدب عند لوكاتش شبيهة دف هاملت الذي أمسك املرآة ليعكس      فوظيف

  41.فيها احلياة بكل مشوهلا 

 سعيد أن النص دنيوي الصفة، خيضع إىل تأثري العوامل د     وقد رأى الدكتور إدوار

االجتماعية واليت حصرها يف امللكية والسلطة والقوة، وأنه كلما حاول البعض فصل 

  .42كانت حماوالم فاشلة) أي الواقع (النص عن هذه العوامل

  

  

                                                 
 82، ص السابق ينظر املرجع - 38
 .184: ص، 1منشورات دار اآلداب، ط: ، بريوت"أصوات غاضبة يف األدب والنقد:"  رجاء النقاش- 39
دار قباء للنشر : ، ترمجة جابر أمحد عصفور، القاهرة"النظرية األدبية املعاصرة:" رامان سلدن- 40

 .35:  طبعة، صنوالطباعةوالتوزيع، دو
 .69:، ص"علم اجلمال:"هد عبد املنعم جماهدجما:  ينظر- 41
 .157-156: ، ص"النظرية األدبية املعاصرة:" رامان سلدن:  ينظر- 42
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 فلسفة واقعية مادية، جعلها حتدد منهاجا خاصا يعتمد إىل هذه النظرية واستناد     

   .43على االستقراء وفرض الفروض ودراسة تاريخ الفنون العاملية يف إطار ثقايف عام

                                                 
 .35: ، ص "يف نظرية األدب :" اضياملشكري عزيز :  ينظر- 43



 14

 
 

  ا
	�ــ� ا�ول

�ــ��
 ��ــ�ة ا

  

����� ا������ -1
 ا

2- ������
����� ا
 ا

3- �� 
����� ا��!
 ا

4- #��$% 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

وقف الدارسون مواقف متباينة، حني حبثوا يف أصل املوشح،  وتنوعت، نتيجة لتلك  
  و راح كل فريق جيمع احلجـج . املواقف، نظريام يف أصل املوشح و نشأته

النظرية : و النظريات املعروفة يف أصل املوشح و نشأته هي. م نظريتهو األدلة لدع

  .عجمية، و النظرية املشرقية، و النظرية األندلسيةاأل

لدكتور عمر فروخ، وذلك عندما حبث يف  ا"النظرية"     و قد استخدم مصطلح 
  .    1نشأة املوشحات األندلسية

  :النظرية األعجمية -1

نظرية أن املوشح ما هو إال تقليد لشعر غنائي إسباين،      يرى أصحاب هذه ال
و قد اعتمد هذا . عرفه سكان شبه اجلزيرة اإليبريية قبل دخول العرب إىل األندلس

 عددا "غارسيا غوميز"، و"  خوليان ربريا"الفريق الذي يتزعمه املستشرقان اإلسبانيان 
  :من احلجج، منها ما يلي

 : اخلرجات األعجمية - أ

 املستشرقان املذكوران، و من تبع خطهما، أن اخلرجات اليت كانت تختم      يرى
  .املوشحات ا ما هي إال تقليد ألغاين إسبانية شعبية

  أن هذه اخلرجات سابقة للموشح، و أا أُدخلت عليه، " غارسيا غوميز"     و ذكر 
  2.ومل يكن للعرب إال اقتباسها

 اكتشاف جمموعة من اخلرجات األعجمية يف      و قد ساهم يف بلورة هذا الرأي
 علي بن بشرى الغرناطي يف  ألفهالذي "الرئيسعدة اجلليس و مؤانسة الوزير "كتاب 

                                                 
دار : ، بريوت"ائفوتاريخ األدب العريب، األدب يف املغرب و األندلس إىل آخر ملوك الط: "عمر فروخ:  ينظر- 1

 .  422 ص، ، 4ج، 1997، 4العلم للماليني، ط
مكتبة : ، القاهرة"فصول يف األدب األندلسي يف القرنني الثاين و الثالث للهجرة: "حكمت علي األوسي: ظر ين- 2

     .172، ص 1997، 3اخلاجني، ط
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و بلغ جمموع هذه اخلرجات ستا وعشرين . القرن الثامن أو التاسع اهلجري
  .3ة ــخرج

ة      كما دعم ذلك الرأي أن هذه اخلرجات األعجمية وجدت يف موشحات عربي
أُنشئت بلغة إسبانية عامية أو بلغة التينية قدمية، نظمها عدد من الشعراء اليهود 

 ويهودا هاليفي ،صموئيل نغرالة، وسليمان بن جربول، وموسى بن عزرا: أمثال
  .4وغريهم 

أن وجود نفس اخلرجة يف موشحة عربية وأخرى " غارسيا غوميز"      وأكد 
ين خمتلفني، يثبت أا عبارة عن أغاين قصرية عربية، يف قصيدتني خمتلفتني لشاعر

  .5باللهجة الرومانثية، كانت معروفة من قبل وعليها بنيت املوشحات 
مل يستطع أن يتبني ما إذا كانت هذه اللغة اليت نظمت ا " ترند"     على أن 

  .6اخلرجات إسبانية أم برتغالية، ولكنه جيزم بأا هلجة إيبريية 
ن انتقال هذه اخلرجات إىل املوشحات العربية أو العربية عن طريق      ومن مث كا

 وإال ملا احتج إىل .التقليد على شكل أغاين مل تدون، بل تداولتها ألسنة العامة شفهيا
  .7استعماهلا يف املوشح املنظوم بلغة فصيحة 

     وكانت العالقة الوطيدة اليت جتمع املوشح بالغناء حجة أخرى ساقها 
ستشرقون إلثبات اسبانية املوشح ، فذهبوا إىل القول بأن هناك أوزانا ال جتري على امل

عادة العروض اخلليلية شاعت ونظمت عليها املوشحات، أي أا أوزان أعجمية 
  .8ومن املستحيل أن خيلو تراث هؤالء من أي إرث فكري . عرفها االسبان 

                                                 
 .173 ، ص السابقاملرجع :  ينظر - 3
 .173: املرجع نفسه، ص :  ينظر - 4
 .173: املرجع نفسه، ص :  ينظر - 5
 .110-109:م، ص1974، 2 طدار الثقافة،: ، بريوت "فن التوشيح :"مصطفى عوض الكرمي : ينظر   -6
 .173. املرجع السابق ، ص : حكمت علي األوسي :  انظر - 7
 ، 2001 ، 1، منشورات سبها، ط" دراسات يف األدب األندلسي : " حممد سعيد حممد :  ينظر - 8

 .249:ص
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يت عرفها جنوب فرنسا يف بروفانس يف      وكان من هذا التراث أغاين اجلونكلري ال
القرن احلادي عشر، وكان ينظمها الشعراء الطروبيون الذين يطوفون بالد الغال 

وهذا ما . رجاال ونساء وينشدون الناس أشعارهم احلماسية والغرامية يف الطرقات 
فتولد بذلك فن . جعل العرب يستنبطون أناشيد للغناء طليقة األوزان والقوايف

  .9حات املوش
أنه من احملتمل أن يكون الوشاحون قد تأثروا باألغاين اإلسبانية " جب "     ويذكر 

  .10والربوفانسية اليت تنبع من طقوس التراتيل الكنسية 
وحنن أميل إىل الرأي القائل بأن :"     ويقول الدكتور مصطفى عوض الكرمي 

امهم مسعوه وامتألت الوشاحني األوائل قد قلدوا شعرا غنائيا كان موجودا أم
  .11" نفوسهم مبوسيقاه وأحلانه، فحاولوا النظم على جه فجاءت املوشحات 

حجة أخرى متثلت يف نظم املوشحات على " ديث بيدالنمن"     وقد أضاف 
أا طريقة غريبة تغاير ما جرت عليه :" فقرات، أو ما يسمى باألقفال، فذكر

  .12" لقافية الواحدة القصيدة العربية ذات الوزن الواحد وا
  :باإلسبان احتكاك العرب -ب

     صحب ذلك التمازج بني السكان وزواجهم فيما بينهم دخول الكثري من 
تعرف  اإلسبان يف اإلسالم، فكان االحتكاك يف العادات والتقاليد مظهرا من مظاهر

 ازدواج لغوي، ، أي أنه تولد)الرومانثية(ة الالتينية العامية السكان الوافدين على اللغ
   .13وعليه محلت املوشحات آثار ذلك 

                                                 
  .108:املرجع السابق، ص: مصطفى عوض الكرمي:  ينظر- 9

 .108: املرجع نفسه ص:  ينظر- 10
 .109:  املرجع نفسه ص- 11
 .110:  املرجع نفسه ص- 12
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، دون : ، اجلزائر " تأثري املوشحات يف التروبادور:" عبد اإلله ميسوم :  ينظر- 13

 .  55: ، ص 1985طبعة،
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إن أهل األندلس كانوا يتعلمون العربية الفصيحة كلغة :""بالنثيا"     لذلك يقول 
رمسية يف املدارس والدواوين ويف اإلنتاج األديب طبعا، وأما يف شؤوم اليومية فكانوا 

  .14"يستعملون األعجمية 
اج يف اللغة هو األصل يف نشوء طراز شعري خمتلط، وكان هذا االزدو:"     مث يقول

وقد أخذ هذا الطراز اجلديد من األدب الشعيب ...متتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية
 حيث ظهر جمتمع متعدد األنساب؛ .15" والثانية املوشحة،إحدامها الزجل: صورتني 

الد املشرق إىل فقد مجعت األندلس بني العرب القحطانيني والعدنانيني الوافدين من ب
شبه اجلزيرة اإليبرييه، واملولّدين الذين نشأوا من ذلك التزاوج بني اجلنود العرب 

حىت لقد ثبت أن مجيع أمراء وخلفاء األسرة األموية يف "، 16والنساء اإلسبانيات 
  .17"األندلس كانوا أبناء لغري عربيات 

ات، فظهرت أمناط لغوية      وجنم عن ذلك، بطبيعة احلال، تعدد يف اللغات واللهج
أخرى؛ فكانت هناك لغة عربية فصيحة، وهي اللغة الرمسية اليت تستخدم يف مقرات 
احلكم وجمالس العلم واألدب الرفيع، ولغة عربية منحرفة عن قواعد النحو والصرف، 
يتكلم ا العامة من أهل األندلس، مث الرومانثية أوالرومانية، وهي لغة عجمية شاعت 

كان األصليني قبل الفتح، وقد انبثقت عن اللغة الالتينية األم، وهي لغة بني الس
 وأصبحت هذه اللغة جماورة للغة العربية يف احلديث .الوسيطسكان أوربا يف العصر 
 املعجم األعجمي على االستعمال الشعري عند فدخل .18اليومي ألهل األندلس 

  .الوشاحني

                                                 
 .423:،ص4، ج" تاريخ األدب العريب : "  عمر فروخ - 14
 .423:،ص4، ج" تاريخ األدب العريب : "  عمر فروخ -15
 .49: املرجع السابق ، ص:  عبد اإلله ميسوم - 16
: ، نقال عن عبد اإلله ميسوم 42: ، ص" األدب األندلسي من الفتح  إىل سقوط اخلالفة : "  أمحد هيكل - 17

 .50:املرجع السابق ، ص
 .59-49: املرجع نفسه ، ص:  ينظر - 18
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على إسبانية املوشح، وربط الصلة بني الشعر      وهذا ما جعل املستشرقني يصرون 
ولعل هذا ما ميز طابع الغناء العريب . وبني فن املوشح ) تروبادور ( اإلسباين القدمي 

  .، خاصة يف بالد املغرب 19حىت اليوم، وهو طابع األغنية اإلسبانية
      وكانت املوضوعات اليت يتناوهلا شعراء اجلونكلري والطروبيون بعدهم تسمى

وهي تقال يف . "ألباتا" ية عرفها الالتني باسم وهي مقطوعات شعر. "بالفجريات"
.  وهي شبيهة باملواضيع اليت طرقها الوشاحون.افتراق األحبة عند طلوع الفجر

ولذلك، وعلى عكس شعر املشارقة الذين نظموا يف وصف احلل والترحال، وبكوا 
املعامل، وذكرت أعيادا، ومواسم واستبكوا األطالل، فإن املوشحات خلت من هذه 

  .20مل توجد إال يف التقومي الالتيين 
 غري أنه ضعيف امليزة .غنائي منسجم األلفاظ، حسن التوقيع"     وشعر الطروبيني 

وله أمساط وأجزاء ال توافق األوزان  .املكرورة يف معانيه اهلزيلة وألفاظه ،األدبية
تزم يف الشعر، وإمنا تلتزم يف كل ثالثة أجزاء أو لتزم فيه القافية كما تل وال ت،أحيانا

اية كل مسط، وي فهي من هذا القبيل . يف التزامها اليت وردت فيه أوالىراعستة ويف 
   .21" أشبه شيء باملوشحات

     وأشار بطرس البستاين إىل أن العرب قد أخذوا فكرة التحرر من األوزان عن 
وبادور واملوشحات يف أكثر النواحي حيمل على اإلسبان، فكان اتفاق منظومات التر

  .22االعتقاد بذلك التأثر 
  
  

                                                 
 .332:،ص3، منشورات جامعة حلب ، ط" مالمح الشعر األندلسي : " عمر الدقاق :  ينظر- 19
 .110، ص "فن التوشيح : " مصطفى عوض الكرمي:  ينظر- 20
  .109-108:  املرجع نفسه، ص- 21
، 1997، 3 دار اجليل، ط:، بريوت"أدباء العرب يف األندلس وعصر االنبعاث: " بطرس البستاين:  ينظر- 22
 .83:ص
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   :النظرية املشرقية -2
سبق، جاءت هذه النظرية بأدلة وبراهني تعلن ا أصال جديدا       خالفا ملا

 بل اعتربت املوشح تطويرا لشعر مشرقي عرف .للموشح، أال وهو املشرق العريب
وقد بلغ األمر بأصحاب هذه النظرية إىل حد القول  .يوناألندلسونظم قبل أن يعرفه 

  :  ومن أدلتهم على ذلك ما يلي.بأن املوشح فن مشرقي
   :التسميطفن  –أ      

     كان نظم املسمطات أكرب حجة للدكتور مصطفى الشكعة والدكتور مصطفى 
  .23عوض الكرمي وغريمها يف إثبات مشرقية أصل املوشح 

وقد اشتهر هذا النوع من . لتنويع يف التقفية داخل البيت الشعري     والتسميط هو ا
على أنّ بعض املؤرخني أرجع . النظم يف القرن الثاين اهلجري يف املشرق العريب

  25: ونسبوا بعضا منه إىل إمرئ القيس، كقوله  .24بداياته األوىل إىل العصر اجلاهلي
     ـامل أطالل     مت من هند معتوهل الدهر يف الزمن اخلايل  طوعفاهن  

     ـم     يصيح بمرابع من هند عفت ومصايفى وعغناها صدـوازف   

رها هوج      وغي     ـل مـوكالرياح العواصفـ مث آخسفر رادف   

   ماكني هطالِم من نوء السبأسح                      
 وقد مساها الدكتور .لعربيةا     ويعد هذا أقدم خروج على نظام القافية يف القصيدة 

بعد أن أدخل عليها تغيريا فجاءت على النحو  ،26مصطفى الشكعة باملوشحة
  27املوايل

                                                 
، 4دار العلم للماليني ، ط: ، بريوت " األدب األندلسي موضوعاته وفنونه : " مصطفى الشكعة : نظر ي- 23

 .55-50: ص ،"فن التوشيح : " ، مصطفى عوض الكرمي401-386:، ص1979
 .50: املرجع نفسه، ص:  ينظر- 24
 . 52: املرجع نفسه، ص:  ينظر- 25
  .399: ص" وعاته وفنونه األدب األندلسي موض: " مصطفى الشكعة:  ينظر- 26
 .398: ينظر املرجع نفسه، ص- 27
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  فـايمرابع من هند خلت ومص

  وازفـح مبغناها صدى وع                          يصي

  وج الرياح العواصفـوغريها ه                          

  ر رادفـسف مث آخـل مـوك                          

  ن نوء السماكني هطالـبأسحم م                          
، وإحلاقه باألمساط األخرى يصبح الدور "وكل مسف مث آخر رادف" فمع إزاحة " 

لقافية مكان الشطر الذي  ويوضع غصن المي ا.الثالثةمكونا من أربعة أمساط بدل 
ملة ال ينقصها إال التسميات املقدرة من أصبح مسطا وبذلك نكون أمام موشحة كا

" خريةالذ" ويؤكد مصطفى الشكعة ما ذهب إليه ابن بسام يف كتابه .28" األندلسيني
 مث جاء عبادة بن ماء .فلما جاء الرمادي أكثر من التضمني يف املراكز" :حينما قال

م أن واملفهوم من هذا الكال. 29"السماء فاعتمد مواضع الوقف يف األغصان يضمنها
املوشحات األوىل مل يكن فيها تضمني وال أغصان، أما املراكز فقد عرفت قبل أن 

  .30يضع عبادة بن ماء السماء التضمني واألغصان وأوقافهما يف املوشحات 
     ويشري الدكتور مصطفى عوض الكرمي إىل شعر الترقيص وتشجيع احملاربني 

 يعد منبع التسميط، كقول اخلنساء ترثي  وإىل شعر االبتهاج الذيللقوافل،واملرافقني 
   31: و من بعض ما نظمت . أخاها

ألوية،ال محهب أندية،اد اط أودية     شهار للجيش جر  

                                                 
 .400: ، ص"األدب األندلسي موضوعاته وفنونه : "  مصطفى الشكعة - 28
، .)ط. د(لكتاب ليبيا، ل، حتقيق إحسان عباس، الدار العربية "الذخرية من حماسن أهل اجلزيرة: "  ابن بسام- 29

 .470-468:  ، ص1،ج1، ق1978

، 4افة، طــدار الثق :، بريوت" عصر الطوائف واملرابطني:تاريخ األدب األندلسي" :سان عباسإح:  ينظر- 30
 . 229ص 

 .51، ص "فن التوشيح : مصطفى عوض الكرمي:  ينظر- 31
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بأن املوشحات من حيث " :القولإىل " فرايتاغ "ومعه " هارمتن "      وقد ذهب 
  .32" نظامها املوسيقي ليست إال تكريسا لظاهرة التسميط

ز الشعراء الذين برعوا يف فن التسميط ومهدوا لظهور املوشح يف رأي      ومن أبر
   الوليد بن يزيد، امللك الشاعر، والذي أمجعت جل املراجع :النظريةأصحاب هذه 

   : 33على شهرته يف نظم املسمطات ومن ذلك قوله واصفا هلوه وعبثه 
  ور ـالء     وأنس النساء ورب السـ الطشربأحب الغناء، و     

  حر ـج مياين قبيل السـبصن ان    ـ وعزف القي،واينالغ    ودل  

  اد خضر ـ جي،شواحوخيل   داح   ـ فهمي الق،الصباح     فأما 

  ر ـ ذك بعضب يالكمل لي    وقتـر جـا العشي، فأمـ     وأم

     ونسجل هنا خروجا على نظام القافية يف القصيدة التقليدية، حيث توحد القوايف 
، وقد اعترب صاحب األغاين أن مانظمه 34ءين من صدر البيت الشعرييف كل جز

الوليد على حبر اتث، وهو حبر مل يسبق للجاهليني أن نظموا فيه ما عدا أبيات 
العترب من أقدم الشعراء  ،)أي القطعة السابقة(لو صحت نسبتها إليه " و . 35منفردة

    .36" ية الذين نظموا يف هذا النوع اجلديد من نظام القاف
  : 37     ويقول يف نوع األرجوزة املزدوجة اليت يف كل قسم منها قافية معينة

  أمحده يف يسرنا واجلهدـد     ه ويل احلمـمد للـاحل          

  اـ غريه إهلـهأن ال إلـا    أشهد يف الدنيا وما سواه          
  :38     ويقول يف منط شعري آخر مفرط يف السهولة 

                                                 
 .100، ص بقالسا املرجع - 32
 . 388: ، ص"األدب األندلسي موضوعاته وفنونه : " مصطفى الشكعة :  ينظر- 33
 .387ه، ص املرجع نفس:  ينظر- 34
 .168: ، ص " فصول يف األدب األندلسي : "  حكمت علي األوسي - 35
 .168:  املرجع نفسه، ص- 36
 .57:، ص7، م1981، 5دار الثقافة، ط:، بريوت"األغاين :" أبو الفرج األصفهاين- 37
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  اـب عذابـت للقلكنـى     ى يا سليمـيا سليم

  اـل وطابـرد الليـي     بــيا سليمى ابنة عم

  اـاه ترابـلئي فـفامـي     بـى  وشواشا ـأمي
     وأصبح التطور الذي يشهده الشعر العريب يف املشرق إبان هذه الفترة ميزة غالبة 

نقل بأمساطه ازوءة، ومثل هذا الشعر بتقسيماته، إن مل " .الشعراءعلى جل ما نظمه 
وإذا كانت اللغة . ال ينبغي أن يهمله الباحث يف شأن املوشحات نشأة وإبداعا

السهلة القريبة من أفهام الشعب مسة واضحة من مسات املوشحة إىل املدى الذي 
جيعلها مليحة مستحبة إذا ما تضمنت خرجتها ألفاظا عامية، فإن الوليد وصحبه قد 

  .39"ثري مما أنشأوابقوا إىل ذلك يف كس
 :األندلسيني     ويف هذا املعىن يقول الدكتور شوقي ضيف متحدثا عن الشعراء 

 إمنا هم ينقلون .قلما وجد عندهم شاعر متفلسف، يتخذ له منهجا واضحا يف عمله"
. ويلفقون، ال عن انتخاب، بل كما يقع هلم، وكما يعلمهم أساتذم من املشارقة

ملوشحات واألزجال ما صنعوه بقصائدهم من اخللط فيها بني وقد أخذوا يصنعون با
صياغات مذاهب الصنعة والتصنيع والتصنع، وظلوا يستمدون يف دالالا وصياغاا 

  .40"من معني املشرق ومذاهبه الفنية 
     واستمرت موضة التنويع يف القوايف واألوزان، واشتهر شعراء كثر خاضوا هذا 

رزين بن :" منهم.املوشحاتي أصحاب هذه النظرية لظهور امليدان ومهدوا يف رأ
  .41 ألنه جتاوز حدود العروض العروضي،زند امللقب برزين 

                                                                                                                                          
 .40:، صالسابق املصدر - 38
 .388: ص" األدب األندلسي موضوعاته وفنونه: " مصطفى الشكعة - 39
  .456، ص8 دار املعارف، ط :، القاهرة"الفن ومذاهبه يف الشعر العريب : "  شوقي ضيف- 40
 .170، ص "فصول يف األدب األندلسي:"  حكمت علي األوسي- 41
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نظم أبان بن عبد يف ووكان التنويع يف القوايف داخل املزدوجات واملخمسات      "
  للمثنوي الفارسي متامامطابق  برأي يوهان فك،كليلة ودمنةاحلميد الالحقي ل

  .42"املطابقة
وجند أيضا بشر بن  .أبان الالحقي أن أكثر شعره مزدوج     ويذكر ابن الندمي عن 

  .43املعتمر الذي نظم فيه 
 الفزاري الذي له موضوع تعليمي خاص بعلم الفلك وهو إبراهيم     وهناك 

  .44مزدوج مكون من ثالثة أبيات متعددة القافية على حبر الرجز
  .45ار بن برد حماوالت يف نظم املزدوج واملوشح      كما نسب يوهان فك إىل بش

     ولعبد السالم بن رغبان املعروف بديك اجلن مسامهة مهمة يقول عنها الدكتور 
يطلع على معاصريه مبنظومة إذا ما غضضنا النظر قليال عن " :الشكعةمصطفى 

املسميات والتقسيمات اليت أطلقت على أجزاء املوشح األندلسي كانت موشحة 
  47:يقول فيها . 46"قحب

  امـن مضجعي عند املنـعـين      ينثـويل لطيفـكق                

  نـد اهلجود عند الوسـعن     اهلجوععند  عند الرقود                

  العظـاميف أجج ـار تـنــي     عسى أنام فتنطفـف                

  دنـود يف البـكبي الـفـوع     ؤاد يف الضلـيف الف                

  ن سقامـراش مـلى فـعـف     ه األكـد تقلبـجس                

  زنـن حـود مـن رقـمـوع      دممـناد ـقتمن                 

                                                 
 .170، السابق املرجع - 42
 .170:، صنفسهاملرجع :  ينظر- 43
 .170:املرجع نفسه، ص:  ينظر- 44
 .170:املرجع نفسه، ص:  ينظر- 45
 .388: ص" األدب األندلسي موضوعاته وفنونه : " فى الشكعة مصط- 46
  .394:ص املرجع نفسه، -47
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   دوامنـمهل لوصلك ـفـا علمت     ا فكمـا أنـأم                

  منـن ثـود مـن وجـوع     مـن رجـاد مـمن مع                

 وهناك أبو احلسن أمحد بن سعد االصفهاين املشهور بالكاتب، والذي بىن     
وأحيانا ختتفي القافية األوىل يف اللفظة األوىل من كل . مقطوعة من مخس قواف 

 يقول أبو .قوافبيت لتنصهر يف بنائه دون أن ختل بقافية البيت الثاين ليصبح بأربع 
  48 :املقطوعةاحلسن يف تلك 
  وبـه ركـخفيدد عريان     بضامـرها تقطعدة ـوبل                   

  حبيب لـسعد مواصـومـر     ا لزائـة سهرـوليل                   

  ود ترب العلى جنيبـمس     بطـاهر وصلتهاة ـوقين                   

  49 وبـذي عند يف دينه وح لتاجر     بـاكراهوة ـوق                   
  50:التايل حذف القافية األخرية ميكن قراءة املنظومة على النحو      وبعد

  ر خفيددـا     بضامـدة قطعتهـوبل                         

  ومسعدر ـلزائ     سهرـا ةـوليل                         

  مسود اهرـبطا     ـة وصلتهـوقين                         

  اجر ذي عندـلت ا    ـوة باكرـقهو                         

  51 :التايلوتقرأ حبذف القافيتني األخريتني على الشكل      

  رـا بضامـدة قطعتهـوبل                                  

  رـا لزائـرـة سهـوليل                                  

  رـا بطاهـة وصلتهـوقين                                  
                                                 

 .395:ص، السابق املرجع - 48
، 2، م1980، 3دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط : دمشق، "معجم األدباء " :يوياقوت احلم- 49
 .45-44:ص
 .33:، ص1965  دار املعارف ، دون طبعة،:مصر ،"املوشحات واألزجال" :مصطفى عوض الكرمي:  ينظر- 50
 .33املرجع نفسه، ص:  ينظر- 51
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  رـا لتاجـوة باكرـوقه                                  
     واملالحظ أنه رغم احلذف الذي أحدث يف جسم املنظومة، فإنه مل خيل مبعناها 

وبذلك أصبحت شبيهة مبا حتويه من أشطر، بالدور املركب يف . أو يضطرب
  52:هامن متقاطعة بذلك مع موشحة البن نزار يقول األندلسية،املوشحة 

  يـانـ ث   ة املثاين     ـشرب على نغم                          ا

  يــوان   واين     ـوالتكن يف هوى الغ                          

  يـانـاين       عـيف املع ن الم ـوقل مل                          

مي الذي برز يف املغرب      ومن أولئك الشعراء األمري متيم بن املعز لدين اهللا الفاط
يقول فيه الدكتور مصطفى .  وهو قريب العهد من عبادة بن ماء السماء.مث بالقاهرة

إن متيما من وجهة نظرنا يشكل احللقة األخرية من هذه السلسلة هلؤالء : "الشكعة
 بالوليد بن يزيد وانتهاء اء الذين مهدوا للتوشيح ، ابتداءأي من الشعر ،53" الشعراء
  .54بن املعز بتميم 

  55 :منها     ولتميم مسمطة يقول 
  ن احلب ممطولـ     وديـلولـمط اقـالعشدم                   

  ولللحظ مسلول     ومبدي احلب معذف اـ                  وسي

  مـاتـها الكـح أيـفب   
 ظهورا رمسيا للموشحة  بأن هذه املقطوعة متثل     وجيزم الدكتور مصطفى الشكعة

 ناألجزاء ويضعونه ويقسمون  ومل يبق لألندلسيني سوى الشكل يقيمو.وروحاعىن م
  .56األمساء 

                                                 
 .397:  ص،" موضوعاته وفنونه:األدب األندلسي: "  مصطفى الشكعة-52
 .398، ص نفسه املرجع - 53
 .398 املرجع نفسه،ص - 54
، 1، م2روت، طــبيي الدين عبد احلميد،  حممد حميق، حتقي" حماسن أهل العصر يفيتيمة الدهر :" الثعاليب- 55

 .441ص 



 27

     وقد حاول بعض املستشرقني إبانة أصل املوشح منهم مارتن هارمتن األملاين 
ونيكل األمريكي، فهو عندمها ال يتعدى كونه تطويرا لشعر أو ألنواع من الشعر 

مل تكن إال " ويرى نيكل أن املوشحات األوىل .57قصيغ ونظم يف بالد الشام والعرا
  .58"مقطوعات أليب نواس وضعت أبياا يف ترتيب مغاير 

     وكان الثراء يف األوزان والقوايف كثريا ومتنوعا يف مقطوعات شعرية حاولت 
فنجد أبا نواس يلتزم يف "، التقليديةاالنفالت يف بعض األحيان من منطية القصيدة 

 59" البيت األخري خالفها عن سابقااإىل التزاما داخليا حىت إذا أتى نظم القوايف
  :60يقول جامعا بني اخلمر والغزل 

  عدنكخمر      كدمع جفن دجـنكشمس سالف دن               

  ون ورس     ربيب فرس حليف سجنـس كلـطبيخ مش              

  نـ يث لمـى فـهلا توج   ا   اطرجنـبب، اـت علجـرأي              

  لول دنـت حـد تصدت     لنا وحلـدت وقـحىت تب              

 يف الوزن واملوضوع، -مصطفى الشكعة . على حسب قول د-وهذه موشحة      
  .61بل هي من أرقى املوشحات إذا ما صيغت هلا أقفال 

  :62     وقد أدخل أبو نواس العامية يف شعره الذي منه ما يلي 
  قويل يحةللملولقد قلت 

                                                                                                                                          
 .398:  ص،" موضوعاته وفنونه :األدب األندلسي: "  مصطفى الشكعة-56
 .100:، ص"فن التوشيح : "  ينظر ، مصطفى عوض الكرمي - 57
 .100: املرجع نفسه ، ص- 58
 .391: ، ص"األدب األندلسي موضوعاته وفنونه : "  مصطفى الشكعة - 59
-333:دار العرب للبستاين، دون طبعة، ص:رح إسكندر آصاف ،القاهرة  ديوان أيب نواس ، حتقيق وش- 60

334. 
 .392-391:  ص،" موضوعاته وفنونه :األدب األندلسي: " مصطفى الشكعة :  ينظر -61
 ،1دار الكتب العلمية ، ط:، حتقيق مفيد حممد قميحة، بريوت"ر ونقدهالعمدة يف صناعة الشع: " ابن رشيق - 62

 . 218، ص 1 ، ج1983
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  حيبـك نـملن بعيد ـم                               

  هقبـل ارةإشـ

  أشارت مبعصم مث قالتـف

  ويلـن بعيد خالف قـم                               

  ارة ال الـإش

   مث إينسـاعةغنيت ـفت                               

  د ذلكل عنـلت للبغـق                               

   إمشارةـإش

وجند .  عليه الشعراء املشارقةأقدم     فنحن نلحظ تنوعا يف األوزان، وجتاوزا كبريا 
لذلك أمثلة كثرية، من ذلك ما نعثر عليه يف قصيدة ألقاها آدم بن عبد العزيز على 

  :    63مسمع اخلليفة العباسي املهدي، يقول منها 
  لـالطويـ الليلدى ـيف م     خليلــيواسق اسقين                 

  لـر بيـن ـت مـا     سبيـاء صرفـوة صهبـقه                

  ل ـيـه أو نبـقيـن فـ     مفيها اكـيلحن ـل ملـق               

  ل ـق السلسبيـن رحيـ أخرى     مـا وارجدعه  أنت              

الدكتور مصطفى  حسب قول،عد مقطوعة آدم بن عبد العزيز موشحة     وت 
  : 64، يقول فيها "خرجة "عل البيتان األخريان  إذا ج،الشكعة

  رج أخرى      من رحيق السلسبيلاأنت دعها و

  نعطش اليوم ونسقى         يف غد نعت الطلول

     وهناك منظومة لسلم اخلاسر ميدح فيها موسى اهلادي الذي آل إليه احلكم بعد 
   :  65املهدي يقول فيها 

                                                 
  33:، ص"املوشحات واألزجال:"مصطفى عوض الكرمي  - 63
 .389: ، ص"األدب األندلسي موضوعاته وفنونه : "  مصطفى الشكعة -  64
 .390:  املرجع نفسه ،ص-  65
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  وى املررـم امر ألـى املطر غيث بكر     ثـموس

  م غفرـدر ثـم قـ ايتسر     وك مـم اعتسر ثكـ

  ع وضرـري وشر نفـر     خـاقي األثـعدل السري ب

  رـدر واملفتخـدر بـ     بمضررع ـفر البشر ـخي

  رـبـن غـمـل

مقدرة      وقد جاءت هذه املنظومة جمزأة األوزان وموحدة القوايف ويدل هذا على 
الشاعر يف ترويض البحور الشعرية بغية احلصول على السهولة اليت ختدم فن الغناء 

  66.لسبق يف التجديد على مستوى الوزن ويشهد له الصويل با.اخللفاءأمام 
  :67     كما ميكن أن تقرأ االبيات على النحو اآليت 

  رـهمـم انـر     ثــث بكـر     غيـى املطـموس

  درــم قـ     وكرـايتسـ مـث ر    ـاعتس  م ـك

  رـر وشـيـر     خـاألث   اقيـب    ـرالسيـدل ـع

  بـدر درــبر     ـضـرع مـر     فـر البشـيـخ

   رـبـن غـمـل                                    
   .68     وإذا ما مت حذف الشطر الثالث يبقى شطران دون اختالل املعىن

،  يكون أبو العتاهية ممثال حيا هلذا النوع من التجديد     وتبعا هلذا االستحداث
 يذكره صاحب األغاين .رف خبروجه العلين عن قانون العروض اخلليلي وأنه عةخاص
 هل تعرف العروض؟ فقال، أنا أكرب :أيب سئل :العتاهيةقال حممد بن أيب : " فيقول
  :  شعارهيقول من بعض ا. 69" وله أوزان ال تدخل يف العروض .العروضمن 

                                                 
 .390:  ،صالسابق املرجع - 66
 .391:  املرجع نفسه ،ص- 67
 .391 املرجع نفسه ، ص - 68
 15، ص4، ط" األغاين :" أبو الفرج االصفهاين - 69
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  اـهـرا     ت يدرن صرفـون دائـنـلمل                    

  داـواحـدا فـواح      ـاـ ينتقينـنـه                    
كان " :فيقول ويذكره ابن قتيبة .االعجمية على األحلان األشعار     وكان يضع 

 الشعر لسرعته وسهولة الشعر عليه رمبا قال شعرا موزونا خيرج به عن أعاريض
  .70"وأوزان العرب 

     ويبدو لنا، أنه ومنذ هذا العصر بدأت تتهيأ العقول لقبول ثورة حديثة على 
مستوى الوزن والقافية، وحتاول النهوض بالشعر العريب من ثقل امليزان القدمي ورتابته 

 وهذا ما الحظناه عند بعض الشعراء الذين .واالنطالقوتلفه بشىء من احلرية 
  .االهذا انتهجوا 

     وإذا كان فن التسميط حجة ساقها بعض الباحثني إلثبات مشرقية املوشح، 
  :يليفهناك حجة أخرى تتمثل فيما 

   فن الغناء -     ب

     املوشح، حيث ذكر الدكتورحكمت علي رف بفضل الغناء املشرقي يف نشأة اعت
يعه يف القافية ما عدا األوسي أن املزدوج والدوبيت أو الرباعي الذي تتحد مصار

 مع ذكر أن املزدوج والدوبيت .بعداملصراع الثالث بداية للموشح الذي سينظم من 
  .71وضعا للغناء بعد التلحني

أن بشار بن  برد حاول النظم يف املزدوج والدوبيت أو " يوهان فك  "وأكد     
  ..72فارسي ويرى أنه يقترن ببشار الذي كان له أثر عظيم يف الشعر ال.الرباعي

ورمبا كان للتطور اخلاص للموسيقى العربية " :يقول" جب"     على أن املستشرق 
  .73 "]يف ظهور املوشحات عند املغاربة دون املشارقة[يف األندلس دوره 

                                                 
 .538، ص5دار إحياء العلوم، ط: ، بريوت"الشعر والشعراء: "ابن قتيبة - 70
 . 169، ص " فصول يف األدب األندلسي :"حكمت علي األوسي - 71
 .170:املرجع نفسه ، ص :  ينظر - 72
   .89، ص " فن التوشيح:"  مصطفى عوض الكرمي -73
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تقوم له ومن أجله، والشعر دون :      ومن نافلة القول أن املوسيقى لصيقة بالشعر
ملعىن، ال طائل منه غري إبراز ما يعتور النفس من إيقاع ال ينفك كونه هذيانا جمهول ا

 تغيب املسحة الفنية واجلمالية اليت تضفيها املوسيقى ث، حيآالم عميقة وعقد متأصلة
فاإليقاع و الوزن غريزيان يف الفرد الشاعر لذلك ارجتل، ومن ارجتاله  " .الشعرعلى 
   :اآليتعلى النحو  وهذا ما قاله أرسطو حينما رسم معادلة الشعر .الشعرولد 

  74"الشعر= التخييل + احملاكاة + الوزن 

     وقد عرف الشعر، ومنذ العصر اجلاهلي، طريقة إلقاء خاصة متثلت يف اإلنشاد 
رب للنابغة خيمة لالستفادة واالستمتاع  وض.العقلالترمني الذي يطرب النفس قبل 

  .75 القينات  وذلك بعد أن تغنيه،معا، وليعرف مواطن الضعف يف قصائده
     وكانت التراكمات الفنية اليت ورثتها املوسيقى العربية عرب مراحل تطورها، 
حيث أا انتقلت من الفردية إىل جمالس رمسية تقام يف قصور اخللفاء واألمراء، وغدا 

، وتسابق السالطني إىل جلب املغنني حثيثةالتنافس بني امللحنني سائرا، وبصورة 
اع خمتلفة، كان هذا ما شجع حركة الغناء وساعدها على النضوج واملغنيات من بق

    . 76والشهرة 
      وحدث أن هز زرياب أركان الغناء العريب بنقلته النوعية فيه، فكان سحرها 
ماثال على املوشح األندلسي وخاصة النوبة املوسيقية اليت اتبع فيها املطربون منطا 

نهم من الشعر بقواف ووزن معني خيالفه من يأيت  إذ يغين جمموعة م،معينا يف الغناء
  .77بعده من املغنني 

                                                 
،القاهرة؛ دار املعرفة اجلامعية "والنثر يف النقد العريب القدمي يف نظرية األدب من قضايا الشعر :" عثمان موايف - 74

 .29، ص 1،ج1995؛ دون طبعة ،
 . 325:مطبعة الرغاية ، بدون طبعة ، ص: ،اجلزائر" يف النقد األديب : " أمحد أمني:  ينظر - 75
 .70، ص " تأثري املوشحات يف التروبادور :"عبد اإلله ميسوم :  ينظر - 76
 .171، ص " فصول يف األدب األندلسي : " حكمت علي األوسي :  ينظر - 77
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 الشعرية والتفنن يف بنائها، األشكالتطور "     وهذا ما أوحى إىل الوشاحني 
 وأكثروا من الترصيع وزاوجوا يف القوايف وبني األشطر والفقر األوزان،ع يف يوالتنو

   "78سدس واملسبع واملثمنوزادوا يف أجزاء البيت الشعري فنظموا منه امل
نسبة :  وهي.املوشح     وأضاف أصحاب هذه النظرية حجة ثالثة إلثبات مشرقية 

   :مطلعه الذي املعروف،املوشح 
  م تسمعـاك وإن لـد دعونـى     قـها الساقي إليك املشتكـأي

لو مل خيترع :" ل كيالينما الشاعر العباسي، يقول األستاذ كإىل ابن املعتز،
لسيون الفن املسمى باملوشحات الخترعه املشرقيون، فقد كان حتما أن يؤدي األند

 ويف .األندلسالغناء وجمالسه يف املشرق إىل نفس هذه النتيجة اليت انتهى إليها يف 
 فقد أنشأ ابن املعتز تلك نقول؛موشحة ابن املعتز الرائعة أكرب دليل على صحة ما 

 يف نفس القرن الذي اخترع فيه مقدم بن معافر :املوشحة الفذة يف القرن الثالث، أي
   . 79"موشحاته يف األندلس 

     وتستمر التأكيدات ملشرقية املوشح عند كثري من الباحثني الذين اختذوا موشح 
   .لذلكحجة " أيها الساقي "

يف املوشح نشأ يف املشرق لكنه تطور "      ويرى الدكتور صفاء خلوصي أن 
ويظهر .  80" يف القرنني السابع والثامن للهجرة يف العراق  وبلغ ذروته.املغرب

  .81" وإبداع رجل متفنن أمري،إنه من نفس " :فيقول" أيها الساقي "إعجابه مبوشح 
ال يوجد بني ظهرانينا :"ب لباحث امسه أمحد حسين يقول فيه     وهناك رأي غري

 أننا نستطيع أن حندد أي مصدر يثبت لنا الزمن الذي نشأ فيه املوشح يف اليمن، إال

                                                 
 .248، ص " دراسات يف األدب األندلسي :" حممد سعيد حممد - 78
دار : ، بريوت " التوشيح يف املوشحات األندلسية،  باب جديد يف أوزان املوشح ونغماته :"  يوسف عيد- 79

 .9:، ص1993، 1الفكر اللبناين ،ط
 .10  ،صنفسه املرجع - 80
  .10 املرجع نفسه ،ص - 81
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القرن الثالث اهلجري تارخيا له، بدليل ظهوره بعد ذلك يف القرن الرابع بالتحديد يف 
والذي ..قربه نسبة إىل القربي،األندلس، على يد رجل ضرير يدعى حممد بن محود 

، وآل القريي مشهورون خبوالت الطيال "القريي"تصحيف من " القربي"أراه أن 
 فقد تطور شيئا فشيئا على ،أما املوشح" :قائالحسين ويتابع أمحد ".82شرقي صنعاء 

يد زرياب وغريه من املوسيقيني، وبفضل ابن القزاز وابن ماء السماء وغريمها من 
قد انتقل يف غضون القرن السابع اهلجري إىل رحاب ابن سناء و .شعراء األندلس
   .83"امللك املصري 

 إبانة موقف معني من أصل ني السابقتني حاولت كلتا النظريت     والظاهر لنا أن
ل واحدة منهما مجعت املوشح، وبدا التضارب واالختالف واضحني بينهما؛ فك

 ، لكن هذا االحتدام.دعم ذلك املوقف، مع وجود بعض الثغرات فيهاحججا وأدلة ل
 والصراع بني الباحثني الذي أثري حول أصل املوشح، دليل ناصع على أمهية هذا الفن

  .واألدبيةوعلو قيمته الفنية 
  سية لالنظرية األند -3      

أصال ومنشأ، ابتدعه      يرى أصحاب هذه النظرية أن فن املوشح أندلسي 
األندلسيون وأكثروا النظم فيه، حىت مل تعد األندلس تذكر جبانبها املوشح ذكر إال وي

  .احلافلكعالمة بارزة يف تارخيها األديب 
  :  باألصل األندلسي لفن التوشيح جمموعة من احلجج منها ما يلي      وللقائلني

   أقوال القدماء -    أ

 وقد ذكر أصحاا .     نقف يف كتب القدماء على عدة أقوال تناولت نشأة املوشح
 أن املوشح -آرائهم  وهم علماء موثوق ب- وأكدوا ،األصل األندلسي هلذا الفن

  :لماءالع ومن أولئك .إاملنشأندلسي 

                                                 
  .10 ،ص السابق املرجع - 82
  .10 املرجع نفسه ،ص - 83
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  :دحيةابن  - 1     

واملوشحات هي زبدة الشعر وخالصة :" املوشحات فقالث ابن دحية عن      حتد
جوهره وصفوته، وهي من الفنون اليت أغرب ا أهل املغرب على أهل املشرق، 

  .84"وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء املشرق
 من الفنون الشعرية؛ فهي      ويف قوله هذا تنويه مبكانة املوشحات بني غريها

  .خالصة الشعر ولبه، وهي ما سبق به األندلسيون املشارقة، فصار هؤالء مقلدين هلم
  

  :خامتةابن  - 2     
وهذه الطريقة من خمترعات أهل األندلس "":املريةمزية "     قال ابن خامتة يف كتابه 

   .85"حمصوهلا ومبتدعام اآلخذة باألنفس؛ هم الذين جوا سبيلها، ووضعوا 
  .واضح     فهو يعيد فضل اختراع املوشح إىل أهل األندلس، وذلك بتعبري جلي و 

  
  :املقري - 3     

اليت استحسنها أهل " األندلس  أهلاتعاختراذكر املقري أن املوشح من      
  . 86"املشرق وصاروا يرتعون مرتعهم 

  :بسامابن  - 4     

 اليت ج أهل ،وكانت صنعة التوشيح":بسام ابن  حديثه عن املوشح قالأثناءيف      
 وال منظومة العقود، فأقام ، غري مرموقة الربود،لس طريقها ووضعوا حقيقتهاداألن

                                                 
فن :"مصطفى عوض الكرمي :  ،نقال عن 186، ص " املطرب من أشعار أهل املغرب :" ابن دحية - 84

 .93، ص"التوشيح
 ،1978 ،.)ط. د(، التراث اإلسالميصندوق إحياء : الرباط ،"يف أخبار عياض أزهار الرياض،:"املقـري- 85
 .252:، ص3ج
  .123، ص3 م، 1968، حتقيق إحسان عباس، بريوت؛ دار صادر،"نفح الطيب :"  املقري-86
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سمع باألندلس إال منه، وال فكأا مل ت. عبادة هذا منآدها، وقوم ميلها وسنادها 
  .87"ن حسناته  وذهب بكثري مذاته،اشتهارا غلب على ا  واشتهر .عنهخذت إال أُ

لسيني جوا طريقة التوشيح، فإنه يرى أن د     وإذا كان ابن بسام يقول بأن األن
، مل يكن إال ألندلسي فضل معرفة حقيقتها، وبروزها كفن واضح املعامل، واشتهارها

  .السماء عبادة بن ماء :هو، مبدع
وزان هذه وأول من صنع أ":قائال     على أنه من املالحظ أن ابن بسام يردف 

 حممد بن حممود القربي – فيما بلغين –املوشحات بأفقنا، واخترع طريقتها 
وهذا دليل على أن صياغة أوىل معامل املوشح وقواعده تعود إىل أديب . 88"الضرير

  " .حممد بن حممود الضرير "أندلسي االصل هو 
  : ابن خلدون - 5     

أة األندلسية للموشح، وذلك حيث      البن خلدون يف مقدمته كلمة بني فيها النش
 وذبت مناحيه وفنونه وبلغ ،وأما أهل األندلس فلما كثر الشعر يف قطرهم":قال

 .89"التنميق فيه الغاية، استحدث املتأخرون منهم فنا مسوه املوشح 

  :امللكابن سناء  -6      
ل  احلقيقي للموشح يقواألصل     البن سناء امللك كلمة جامعة وشافية يف 

واملوشحات مما ترك األول لآلخر، وسبق ا املتأخر املتقدم، وأجلب ا أهل :"فيها
صار املغرب ا مشرقا . غرب على أهل املشرق، وغادر ا الشعراء من متردمامل

                                                 
 .470-468، ص 2،م1، ق"الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة :" ابن بسام الشنتريين- 87
 .470-468،ص 2 املصدر نفسه ،م- 88
ومن عاصرهم  يف أيام العرب والعجم والرببر، املبتدأ واخلرب،كتاب العرب وديوان  :"بن خلدون  عبد الرمحان - 89

 .1138-1137ص  ،1م ،3ط دار الكتاب اللبناين،:املقدمة ،بريوت ":من ذوي السلطان األكرب 
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 ا أغىن الناس لظفرهم بالكرت الذي قه، وإشراقها يف جوه، وصار أهلهلشروقها بأف
  .90"ذي نام عنه األنام ذخرته هلم األيام، وباملعدن ال

جند قوال أكثر بيانا من قوله؛   وقد ال.والنشأة من مشرقي املولد فعتراا     فهذا 
 املوشح، ويعده من مبتدعام الفنية اليت عاخترافهو يؤكد أسبقية أهل املغرب إىل 

 كما أن ابن سناء امللك يعزو تقصريه يف نظم .العربيةأحدثت ثورة يف عامل القصيدة 
 وذلك إذ ،وشحات إىل عدم تربيته ونشأته يف كنف بيئة أندلسية خالصةامل

كظلها ) األندلسية(وكيفما كان، فموشحايت، تكون لتلك املوشحات :"يقول
 واعذر أخاك، فإنه مل يولد باألندلس، .كماهلاوخياهلا؛ وأشهد أا ناقصة على قدر 

. 91"وال عرب على مكناسة  ،مبرسيةوال نشأ باملغرب، وال سكن بإشبيلية، وال أرسى 
  .املوشحوهذه حجة أخرى تدعم قوله بأندلسية 

  
  :األندلسياملناخ  -     ب

     يرى أصحاب هذه النظرية أن البيئة األندلسية كانت أكثر مالءمة لنمو نوع فين 
جديد كاملوشح، وذلك نظرا إىل توفر جمموعة من العوامل املساعدة، كالعامل 

 وفيما يلي بيان لذلك مدعوما بشواهد .الفينلسياسي، والعامل الطبيعي، والعامل ا
  .العلماءمن أقوال 

  
  :العامل الطبيعي  – 1      

م؛ فبيئة البحر م هلإهلاابة على الشعراء وكانت مصدر      أثرت البيئة الطبيعية اجلذ
 فمناخ شبه" ؛يعيشون فيها البيئة املشرقية اليت كان الشعراء ناملتوسط ختتلف ع

                                                 
  ،2دار الفكر ، ط:، حتقيق جودة الركايب، دمشق " دار الطراز يف عمل املوشحات :" ابن سناء امللك - 90

 .31-30ص، 1977
 .53-52در نفسه ، ص  املص- 91
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اجلزيرة اإليبريية حلقة وصل بني قارتني، جعل التأثريات الطبيعية األوروبية تطغى يف 
ونبع عن هذا . بعض األقاليم، بينما سادت املؤثرات اإلفريقية يف األقاليم األخرى 

من إسبانيا ذا طابع أوريب واضح وصار اجلزء اآلخر متميزا "الواقع أن أصبح جزء 
  .92"بطابع إفريقي خاص 

  وقد أدى هذا التنوع الطبيعي إىل تنوع يف الفنون األدبية سواء يف املوضوعات    
   .هلاأو يف البناء الشكلي 

ا شامية يف طيبها وهوائها، ميانية يف "صفت األندلس      وقد واعتداهلابأ 
واستهوائها، هندية يف عطرها وذكائها، أهوازية يف عظم جباهلا، صينية يف جواهر 

ويظهر هذا التنوع اخلصب يف جماالت عدة . 93"عدنية يف منافع سواحلها معادا، 
فكانت  ".حىت أصبحت مدن األندلس خمتصة،كل واحدة منها، بنوع أديب معني

أشعار الروضيات ببلنسية وشرق األندلس، وكثرت املوشحات واألزجال يف إشبيلية 
 وعواصف البحر لتخصصها يف الغناء وآالت الطرب، وظهرت قصائد وصف احليتان

وهكذا 94".يف شرق األندلس دون غرا لنشاط موانئه للتجارة والصيد البحري
  .على مستويات خمتلفة نشطت احلركة األدبية األندلسية 

اإلطار الذي "     وقد كثرت يف األندلس الرياض واألودية، وكانت طبيعتها اخلالبة 
ويبدو أن عادة اخلروج، ال  .وسرورهكان الشاعر يقضي فيه ساعات هلوه ومتعته 

سيما يف الفصول املالئمة، إىل خارج املدينة وإىل املترتهات واحلقول والبساتني، 
فكانت جمالس الشراب واللهو يف أحضان .95"كانت شائعة جدا لدى األندلسيني 

                                                 
  .28 : ص ،" األدب األندلسي يف عصر املوحدين:"  حكمت علي األوسي- 92
املرجع السابق ، :  نقال عن عبد اإلله ميسوم .3ص ،حتقيق ليفي بروفانسال :،"املعطار  الروض:" احلمريي - 93

  . 46: ص 
 .70ص " األدب األندلسي:"  حكمت علي األوسي - 94
دراسة أدبية تارخيية لنشوء دولة بين عباد يف إشبيلية  بيليه يف القرن اخلامس اهلجري،إش:" صالح خالص -95

  . 105دار الثقافة ،دون طبعة ، ص :،بريوت " وتطور احلياة األدبية فيها 
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دود العروضية احلالطبيعة حمفزا على ركوب حبر احلرية، فعمت ظاهرة القفز فوق 
نبالج فلق صبح املوشح  وهذا كله مهد ال.دوائرهال أوىل  خط اخللياملعروفة منذ أن

بن  قال الوزير أبو جعفر .والقافيةكفن له خصائص التحرر على مستوى الوزن 
  96:سعيد يصف احلوز وهو مترته بغرناطة 

  رـهـة النـضـل     فـس األصيـت مشـذهب

 هـاملدامـر كـأي  

  هـل فدامـر الظـصي

  هـه الريح المـنسجت

  رـسمالـف بـل     حـضب الصقيـو كالعـفه

  امـغر الكمـضحكا ثـم

  امـن الغمـا جفـبكيـم

  امـمـ ورق احلنطقـاـم

  دامــى املـا إلـيـداع

  رـالسطـط كـول     خبـقـالـذا بـلهـف  
     فقد أبدعت يد القدرة الربانية يف رسم معامل هذا املترته، وجنح الوشاح 

 حىت أنه أخذ من احلروف أمساها ومن الكلمات أكثرها عري،الشاألندلسي يف تفننه 
فونية موسيقية راقية هلا من اإليقاع النغمي املعرب، معىن وداللة، فكانت املوشحة مس

  .الغنائيةالكم الذي أغناها عن احلاجة إىل التلحني وشحذ القوالب 
ظ،  يف العواطف وانسياب يف األلفاب     كما شجعت هذه الطبيعة على خص

، معتقهة بنشوة مخر اضيع الغزل ووصف حلظات الوصل والفراق ممزوجوفاتسعت م

                                                 
   .103ص  ،2،ج2دار املعارف ، ط: ، القاهرة "املغرب يف حلى املغرب :" ابن سعيد - 96
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رتباط اجلمايل بني جمالس الشراب وغرض الغزل منضويا حتت لواء فكان هذا اال
   :98 ة، يقول ابن زهر من موشح97الطبيعة العام 

  مــديــدرا     راح ونـت بـارنـمس قـش

  رـروض ذو بشـر     إن الـه النشـنربيـر     عـؤوس اخلمـأدر ك

  مـسيـوب النـبـرا     هـهـنـد درع الــوق

  رقـا من البـوفـد الغرب والشرق     سيـق     يـلت على األفـوس

  ومـغيــاء الـكـب      ارـك الزهـحـد أضـوق

  والـه لـا إنـوىل     أمـاستـكم فـوىل     حتـي مـأال إن ل

  ومـتـت كـكنـرا     لـح السـفضـوع تـدم

  رانـه نيـان       شبت فيـي طوفـعـان      ودمـي كتمـى لـأن
     فإذا متعنا قليال يف املوشحة السابقة ألفينا نوعا من التجديد من حيث املضمون 

 يف القافية يوحي بداللة عجيبة تكاد  أيضا؛ فيظهر للوهلة األوىل تنوعوالشكل
 وقد أضاف ذاك البناء اخلطي .معىنا احلروف فيها تنطق، قبل تنسيقها يف كلمات هل

شطر وترتيبها بصورة مغايرة الوشاحون األندلسيون يف توازي األاحملدث والذي رمسه 
وشاح روح اللنسجامها املنتظم اية، كما لو أن الطبيعة منحت للقصيدة العربية التقليد

رسة  وهذا يذكرنا بتعاليم املد.واإلبداعختراع حىت تبعث فيه القدرة على اال
 "سيزان "التكعيبية احلديثة يف عامل الفن التشكيلي، واليت أرسى أوىل أركاا الفنان 

العامل طبيعة معمارية، حىت اإلنسان هو بناء من اخلاليا، وإن كل خلية تنضغط "فغدا 
 فهندسة املوشح مل تكن بطريقة .99"مع األخرى من جوانبها فيظهر شكل املكعب 

                                                 
دار املعرفة :، القاهرة "املوشحات واألزجال األندلسية يف عصر املوحدين ":فوزي سعيد عيسى :  ينظر - 97

  . 8 ص، 1990دون طبعة ، اجلامعية ،
 61-60ص " دار الطراز :" ابن سناء امللك - 98
 .10:، ص1979 ، 1دار الشروق ، ط: ، بريوت" يف فلسفة النقد :" زكي جنيب حممود - 99
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ن عقلية فاعلة وملمة بكل دقائق العملية الفنية وخبربة عشوائية، لكن جاءت من لد
  . وقدرة متميزتني 

 يف ظهور جنس أديب جديد هو املوشح؛ إذ أن األثر     فالعامل الطبيعي كان بارز 
سلسلة حياة األجناس ال تفهم، إال بالرجوع إىل البيئة الطبيعية اليت تلعب فيها "

القات بني اليابس واملاء والتاريخ اجليولوجي ظروف املناخ و طوبوغرافية األرض والع
  .100"الطويل املدى أدوارا هامة من حياة وقد احندرت منها حياة أخرى 

 حنو التجديد ةانطالقتكون هلم "وشاحني األندلسيني حىت     وهذا فتح اال أمام ال
الشعري شكال ومضمونا، مع ما يف ذلك من روح التنافس ومباراة املشرق، وبوحي 
من مظاهر اجلمال اخلالب يف وسطهم، وانسجاما مع واقع اتمع والذوق الفين، 
فكانت إضافة موشحة متيزت بطابع الشخصية األندلسية املناهضة للتقليد 

   .101"والتبعية
     ومن غري املعقول أن نتصور أدباء منوا يف جو طبيعي متنوع املناخات باقني على 

ستحداث واستكشاف عوامل فهم سيعمدون حتما إىل اال .احملاكاةعهدهم القدمي يف 
  .أخرى على املستوى األديب 

     وإذا كانت الطبيعة األندلسية منبع التجديد، فإن العقلية العربية ومنها األندلسية 
 فإذا كانت الصحراء .متكيف مع خمتلف األحوال املناخيةهلا طابع ديناميكي فعال و

 ،قية متميزة بنفس طويل طول أفق امليدان الصحراويقد سامهت يف بناء قصيدة مشر
عتدال أعطى املوشح تنوعا يف القوايف ع طبيعة األندلس بني الرطوبة واالفإن تنو
وهكذا أصبح مجال :"قوليأن شوقي ضيف على الدكتور  وهذا ما محل .واألوزان

املوشحة يقاس بقدرة الوشاح على أن تكون كل كلمة يف موشحته نغمة حلوة 

                                                 
 دون طبعة،  دار النهضة العربية ،:، بريوت"عاصرة يف األدب والنقد الرؤية امل:" حممد زكي العشماوي - 100
 .96ص

 .62ص  ،" املوشحات يف التروبادور أثري ت :" عبد اإلله ميسوم - 101
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شيقة وكأمنا أعطتهم اللغة من نفسها كل ما متلك من نغمات وإيقاعات ليؤلفوا ر
 اليت تنهمر على سامعها أحلانا األصواتهذه العقود من األلفاظ، بل هذه الدرر من 
ن جند مثل هذا التراكم العاطفي ي فأ.102"راقصة تشيع فيه نشوة من الفرح املوسيقي

  يف غري أحضان الطبيعة األندلسية ؟
   العامل السياسي -2

 انضم حتت لواء ستقرار السياسي إذاملوشح يف عهد ساد فيه نوع من اال ظهر      
عبد الرمحان الداخل، آخر أحفاد بين أمية أعداد كبرية من املناصرين، وذلك بعد 

قضائه على نفوذ الوالة، وحسمه للرتاعات والفنت واملنافسات على احلكم، حىت "
ة األمويني سقطت باملشرق العريب لتبعث من جديد يف أندلس إن دول :القولليمكن 

  .103"الغرب، وهي تتمتع بقوة الشباب وثروة الصناعة 
 فابن خلدون يذكر أن خمترعها هو .املوشحات     ويف هذا العهد عاش خمترع 

من شعراء األمري عبد اهللا بن حممد املرواين الذي امتد " مقدم بن معاىف القربي"
قدم من شعراء عبد  واحلمريي يذكر أن م،104هـ300  إىل هـ275حكمه من 

إحسان عباس، فهو الدكتور ا يقول  وليس بني القولني فرق كم .الرمحان الناصر
فيما يؤكد . 105 مقدم قد يكون شهد عهد عبد اهللا مث بعض عهد الناصر يرى أن

 :يقولابن بسام أن خمترع املوشحات هو حممد بن محود القربي الضرير حيث 
 فيما –وأول من صنع هذه املوشحات بأوزاا اجلديدة بأفقنا واخترع طريقتها "

إحسان عباس إىل أن الدكتور ومييل  .106"  حممد بن محود القربي الضرير –بلغين 

                                                 
  .105ص ، 1962 ،6ط  دار املعارف ،:، القاهرة" يف النقد األديب  " :شوقي ضيف- 102
  .47، ص  " تأثري املوشحات يف التروبادور:" عبد اإلله ميسوم - 103
 .584،ص " املقدمة :"ابن خلدون :  ينظر- 104
 ،دار الثقافة:،بريوت "واملرابطني  عصر الطوائف :تاريخ األدب األندلسي:"إحسان عباس :  ينظر - 105
 .228،ص3ط

 .470-468،ص2،ج1،ق" الذخرية :" ابن بسام - 106
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خمترع املوشحات هو الشاعر الذي ذكره ابن بسام وذلك ألن إعاقته هي اليت كانت 
  .107فعه إىل التكسب بالشعر بطريقة الفتةاد

ذكره املقري نقال       وجتدر اإلشارة إىل أن قول ابن خلدون السابق قد وافق ما
، فاملقري يؤكد أن خمترع املوشح "ر الطرفهااملقتطف من أز "ابن سعيدعن كتاب 

 مث أخذه عنه أبو عمر أمحد بن عبد ربه ،األندلس هو مقدم بن معاىف القربيجبزيرة 
  . 108صاحب العقد الفريد 

 معافر  شد انتباهنا هو أن املصادر تذكر أن خمترع املوشح هو مقدم بن     والذي
ختراع املوشح يعود ا على أن املهم هو أن .بن معاىفانه إ :بعضهاالقربي، ومرة يقول 

 قرطبة عن ة وغرناطة، وتبعدبرطقتقع بني "ربة وهي بلدة أندلسية إىل رجل من ق
 ة وللمسجد اجلامع بقربة ثالثبثالثني ميال، ذات مياه سائحة من عيون شىت،

عرض ا ضروب الغراسات وأنواع  وهلا سوق جامعة يوم اخلميس، ت،بالطات
  .109"  وهي خمصوصة بكثرة الزيتون ،الثمرات

ات امللكية، كان لزاما ط     وإذا كان مقدم قد اتصل باألمراء وعاش يف أوساط البال
الدكتور  ويذكر .ممدوحيهالية عند عليه حتري اجلدة يف أشعاره حىت ينال احلظوة الع

 أي التغين به ،خذ وسيلة للترديد على أبواب املمدوحنياملوشح ات"عباس أن إحسان 
 ومعىن ذلك أن . بتلكالقصيدة أو كما يتغىن القوالون ذه - يف طريقة اإلنشاد–

  إحدامها الغناء،:يخدم غايتنيل اختذ يف نشأته األوىل – حسبما افترض –املوشح 
  .110"هما التكسب توثاني

                                                 
  .228، ص " تاريخ األدب األندلسي :" إحسان عباس : ينظر -107
 .253،ص 2،ج" أزهار الرياض :"املقري : ظر  ين- 108
تأثري :" عن عبد اإلله ميسوم ال نق149ص  ،"الروض املعطار" عن " صفة جزيرة األندلس :" احلمريي - 109

  . 80،ص "املوشحات يف التروبادور 
 .228،ص " تاريخ األدب األندلسي :" احسان عباس - 110
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فلم ال يقوم مقدم بن معافر الفريري " إذا كان ذلك يقتضي ظهور فن جديد و     
أو حممد بن محود القربي أو غريمها باختراع طريقة لنظم الشعر تتضمن املقطوعة 

غين من منها عدة ألوان من البحور والقوايف، شأن النوبة الغنائية فيستريح بذلك امل
ر ــ لكنها من شاع،ن املقطوعة شبيهة بالنوبة الغنائيةء األشعار وتكوعناء انتقا

  .111"واحد 
     وهذه الظاهرة النفعية، أي التكسب، قد برزت بصفة كبرية يف عهد ملوك 

 وهذا .الطوائف، حيث تغريت اخلريطة السياسية، وظهر التنافس والتناحر بني األمراء
  .الوشاحنيكان له أثره على 

األة ومظاهر امللك، مث عداوة بعضهم لبعض "سابق ملوك الطوائف على      فقد ت
هم يف حاجة إىل شعراء ميدحوم رفعا ملكانتهم يف عيون أعدائهم أو إغاظة تجعل

يل إىل بالطات مشعراء من كل طبقة و من أجل ذلك تقاطر ال.ومنافسيهمألندادهم 
ابن  :أمثالن جمدون وحوظهر شعراء ووشا. 112"هؤالء امللوك ميدحوم تكسبا 
  .113اللبانة، وابن ارفع رأسه وغريمها 

 فإن غريزة التفكري يف تطويره وإبانة ،كان املوشح قد ظهر قبل هذا العصرإذا      و
القدرة اإلبداعية أخذت تزاور الشعراء ذات اليمني وذات الشمال بغية الوصول إىل 

  .ومتطلباتهجتديد مثري وحافل بكل مسات هذا العصر 
   ينفالعامل ال -3

يتضمن العامل الفين ثالثة أشياء رئيسية تعترب يف رأي من يقول بأندلسية املوشح      
الغناء احمللي، والغناء املشرقي، :  وهذه األشياء هي؛سببا يف ظهوره ودعامة لتطوره

  .العروضيوالتفنن 

                                                 
 .89-88،ص " فن التوشيح :" مصطفى عوض الكرمي - 111
 .398ص ،4ج، "تاريخ األدب العريب  ": فروخعمر - 112
 .128ص  ،"فن التوشيح  ":  مصطفى عوض الكرمي- 113
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  الغناء احمللي  -أ

تعود إىل عالقة املوسيقى بالشعر،      عالقة املوشح بالغناء عالقة قدمية وعضوية، 
  .حيث ال يستقيم شعر إال بتوفر عنصر املوسيقى فيه 

     والبيئة األندلسية، كغريها من بيئات اتمع اإلنساين، ال ميكن خلوها من 
 الفنون، ال سيما الغناء الذي شاع يف شبه اجلزيرة األندلسية وعرف بالغناء احمللي

 ا وظهر ذلك يف األعراس واحلفالت، وإذ.الشعبية فكان هذا التقليد لألغاين"
لوزن العروضي يف اة حييل النغمة واإليقاع عن يالتسكني يف الكلمات املنطوقة بالعام

 الشبه بالنغمة يف اللغات األوروبية غري املعربة أو يـبـيا قرمالشعر الفصيح وجيعله
 التغيري على مستوى  فكان هذا التجديد حمفزا على اخلوض يف114"القليلة اإلعراب 

فقد أقبل العرب من مشرقهم، وفتحوا عيوم على جمتمع جديد يتخذ من   .القصيد
 : مندورحممدالدكتور  قال . احلرية قاعدة لذلكإ ومن مبد،قالوسائل السهولة منط

.  يعتمد على أصول العروض اخلليليةفلم تلتزم املوسيقى نسقا معينا يف املوشحات"
رين من رجال األدب هذه الظاهرة اليت انفردت ا األندلس إىل ويرجع بعض املفس

 فكان لتأثري الشعر .عامل التأثر بالبيئة األندلسية الطبيعية والبشرية على السواء
 .115"األوريب وعامل التبادل بينه وبني الشعر العريب أثر يف موسيقى املوشحات 

 فإذا كانت حياة األفراد متطورة وهذا أمر ال ميكننا إلغاؤه من قاموس التطور الفين،
 حبياة األجناس األدبية اليت كفما بالعرب مراحل ومبساعدة العوامل اخلارجية املؤثرة، 

  .؟من إنتاجات األفراد وأجزاء منهم تعد 

                                                 
 .222:ص ، " عصر الطوائف واملرابطني–األندلسي تاريخ ألدب "إحسان عباس  - 114
 .34 دار النهضة للطبع والنشر، بدون طبعة ،ص :،القاهرة"األدب وفنونه:"د مندور  حمم-115
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أن العرب تأثروا باألدب اإلسباين والفرنسي كما تأثر " :البستاين     ويذكر بطرس 
 العرب فكرة التحرر من نظام األوزان يف أغانيهم، الفرنسيون باألدب العريب، فأخذ

  .116"وأخذ أولئك القافية والصور اخليالية اجلميلة 
قا آخر وهو أساس األغاين الشعبية اإلسبانية لمنط" حب"     وقدم املستشرق 

 فظهر ذلك يف . الشعيبوالربوفانسية، واليت جاءت باللغة العامية، نظرا لطابعها
  .خرجااض الكلمات العامية يف دخال بعإاملوشحات ب

تطور اتمع األندلسي من جمموعة مفككة  " ميشال عاصي أنالدكتور  ويرى      
 األمر إىل جمتمع متجانس متوحد مع مرور ر الشعبية، مشتتة الروابط يف بادئالعناص

الزمن، وبفعل االختالط والتمازج، هو السبب األهم يف انصراف الشعراء األندلسيني 
قة والطبيعية باحلياة لعرب إىل التقليد الصارم آلثار املشارقة الفتقار صلتهم العميا

 ويوم شارف اتمع األندلسي على مراحل اندماجه الشعيب واختفاء .االجتماعية
معامل التمايز بني عناصره وفئاته، ويف أطواره األخرية من منوه قد عرف أنواعا خاصة 

  .117" أزجاله الشعبية وشعره القوميمن فنونه الفلكلورية، فأبدع
ختالط رياحا جديدة، هبت على عقول الشعراء وسامهت يف      ومحل هذا اال

نشأة أوزان جديدة واكتساب ميل لتذوق اجلمال يف الطبيعة بصورة تكاد أن تكون "
 وبفضل ما ظهر من األغاين القومية واألناشيد الغرامية أخذت تتجلى فيه .حديثة

ة واملغامرة، والبطولة اليت مهدت السبيل لروح الفروسية يف العصور عواصف احلري
 وما أذن القرن احلادي عشر بالظهور حىت كان شعر املوشح قد شق طريقه .الوسطى

 ال ينتج شعرا ، فالتقوقع يف عامل الفن األديب مرفوض.118"يف أدب القوم يف األندلس
  .وال نثرا

                                                 
 .80ص ،" يف األندلس وعصر االنبعاثأدباء العرب:" البستاين  بطرس- 116
، 1املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع  ،ط: ، بريوت" الشعر والبيئة يف األندلس :" ميشال عاصي -117
  .114ص

 .47:، ص1 دار مكتبة احلياة، ط:بريوت" املوشحات األندلسية نشأا وتطورها:" سليم احللو- 118



 46

   الغناء املشرقي –ب      

وصول زرياب إىل األندلس وقد استقر بقرطبة يف  الغناء بعد ةحرك     نشطت 
عهد عبد الرمحان األوسط، الذي أكرمه وأحسن ضيافته، تقديرا ملكانته يف الغناء 

فأورث باألندلس من صناعة الغناء :" منوها بأثره ابن خلدون قال .119"واملوسيقى
بعد  وتناقل منها، .زاخرر وطما منها بإشبيلية حب. ما تناقلوه إىل أزمان الطوائف 

  .120" غضارا، إىل بالد العدوة بإفريقية واملغرب بذها
 وهلا طريقة خاصة ."املدنيات"      وأسس زرياب باألندلس مدرسة للغناء مساها 

واستمر يف األندلس أن كل من افتتح الغناء، يبدأ بالنشيد أول :"يصفها املقري بقوله
 طبقا ملراسم جالبسيط، وخيتم باحملركات واألهزابشدوه بأي نقر كان ويأيت إثره 

تطور النظرية املوسيقية باديا يف  وكان .رفيعةفأعطى بذلك للغناء مرتلة . 121"زرياب
 .حيبذهاتلك املراسم اليت سنها زرياب، فكان كل مغن حرا يف اختيار االفتتاحية اليت 

  .122وهذا ما يسمى بالنوبة املوسيقية 
، 123 العود وترا خامسا جعله فوق املثىن وحتت املثلث      وأدخل زرياب على

بدل القطعة اخلشبية املرققة ألا تتشعث 124واختذ له مضرابا من قوادم ريش النسر
فتحدث بذلك عند الضرب عددا من النقرات يف وقت واحد، مما يؤثر على مصداقية 

 النفس فتخرجه إذ أن الغناء يرتد إىل شيء يشكل على"األحلان وتغلغلها يف النفوس 
شوقا إىل أحلانا علها بذلك تتعرف عليه وتفهمه، حرصا على معرفة غامضها و

وكان بذلك تشبيها مبا حيدث يف الشعر ألن املثل العجيب والبيت . استفتاح منغلقها

                                                 
  .125، ص3، م"نفح الطيب": املقري-119
 .766: ، ص1 املقدمة، م- 120
 129:  ، ص3، م" نفح الطيب " املقري - 121
 .172، ص" فصول يف األدب األندلسي " حكمت علي األوسي  : ينظر - 122
 .223، ص "عصر الطوائف واملرابطني: تاريخ األدب األندلسي:"احسان عباس :  ينظر - 123
 .126، ص3، م"نفح الطيب :"املقري :  ينظر- 124
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غوص الفكر عليه وإحالة باج إىل إخراجه النادر كلما دق معناه ولطف حىت حيت
  .125"لتذاذا وأشد استماعااظهر هلا منه أكثر ت النفس، مبا يالذهن فيه، كان

     وكانت شخصية زرياب متميزة جدا، فأحدثت تغيريا اجتماعيا مبا نشرته من 
ضروب اللطف يف أوساط الشعب األندلسي، وهلا ذوق رفيع يف االس وآداب 

بني أنامله حديث راقية، انعكس ذلك كله على الشخصية املوسيقية واليت انبثقت من 
  .126 لكنها بالغة األثر بفعل مرور الزمن ، اهلادئةسابة انسياب املياهمن

 النظم يف الغزل ةد عدد املغنني واملغنيات مع كثر     وشاع الغناء يف األندلس، وزا
فاشتهرت " وانتشار جمالس الشراب، وخصت املدن األندلسية مبواسم الطرب 

وشاحني و الزجالني، حىت أن إشبيلية بأدوات الطرب و ما فيها من الشعراء و ال
الشقندي يف رسالته ذكر ما مسعه فيها من أصناف أدوات الطرب فعدد أكثر من 

ان األندلسية ثراء ملموسا حلى على األف و هذا ما أض.127" اثنيت عشرة آلة خمتلفة
 . ومتميزا

كنت مبدينة مالقة :"  إحدى الليايل األندلسية فيقولـيبـ لنا التجي   كما يصف  
 بالد األندلس سنة ست وأربع مائة فاعتللت ا مديدة، انقطعت فيها عن من

التصرف ولزمت املرتل، وكان ميرضين حينئذ رفيقان كانا معي، يلمان من شعثي، 
 وكنت إذا جن الليل اشتد سهري وخفقت حويل القيان والطنابري .ويرفقان يب

  .128"واملعازف من كل ناحية 

                                                 
 يف التراث الفنيةالصورة ". ، نقال عن جابر أمحد عصفور20املطبعة األمريية ،ص: أدب الندمي ، القاهرة - 125

 .335-334:  ص،م1974، بدون طبعة، دار الثقافة للطباعة والنشر : القاهرة،" والبالغيالنقدي
 .127، ص3، م"نفح الطيب :"املقري :  بنظر - 126
  27، ص "األدب األندلسي يف عصر املوحدين"وسي، حكمت علي  األ- 127
 .14، ص"الفن ومذاهبه يف الشعر:" شوقي ضيف - 128
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ة ج فكان أليب بكر بن با.يف املوسيقىى تأليف كتب      وهذا مابعث العلماء عل
رايب باملشرق؛ فإليه تعود األحلان اجلميلة اليت ا ويعد مبرتلة الف.كتاب يف املوسيقى

  .129اعتمدها املغنون يف منافسام
ة جديدة نيل واألدب الراقي، ونشأت مدفانبثقت حضارة قوامها العلم األصي     "

انت املوسيقى تنمو وتزدهر يف تقدم مستمر طوال ستة  وك.رفيعةوأحوال اجتماعية 
قرون حىت سجل العرب لعلومهم وموسيقاهم آيات اد والفخار، ال تزال مضرب 

  .130"األمثال
     وإذا كان الغناء املشرقي قد بادر مبوجة موسيقية راقية أثرت وبشكل ملحوظ 

نية وفرية، فإن للمقدرة يف نشأة املوشح مبا جلبته من مقامات متنوعة وأوزان تلحي
إال   و.نتباهلالناء والشعر بصورة جديدة الفتة  الغإدماجاألندلسية فضل السبق يف 

 لكن املوشح مل يظهر بني ظهرانيه، ،فقد كان الغناء والشعر موجودين يف املشرق
  . ضفيت البحر األبيض املتوسط  إحدىوضرب له موعدا على

الس الغناءرف اخللفاء األندلسيون بت     وع فابن عبد ربه يصف لنا ؛شجيعهم 
اجتمع فيه املسدود وزنني ودبيس، غىن فيه كل " :فيقولجملسا أليب عيسى املتوكل 

  .131" وكانت مجيع األبيات بلحن واحد وقافية واحدة أبياتاواحد يف نوبته 
هم ني األندلسيني والذين اشتهروا بشعرالغناء عند بعض املغنرن الشعر بت     واق

 ، منهم ابن احلداد الوادي آشي الذي ألف كتابا يف العروض.الراقي وغنائهم الشجي
  132.مجع فيه بني األحناء املوسيقية واآلراء اخلليلية بطريقة ذكية ومذهلة 

                                                 
 3:، ص3م، "نفح الطيب"املقري: ينظر- 129
 .48، ص"املوشحات األندلسية ، نشأا وتطورها:" سليم احللو - 130
، 7ج ،2ط عة االستقامة،ـب مط:حتقيق حممد سعيد العريان ، القاهرة، " العقد الفريد:" ابن عبد ربه - 131
  .35-34:ص

 .502، ص3، م"نفح الطيب:"املقري: ينظر- 132
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 ارعت فيهبة، حيث زيصخ ،     لقد كانت أرض األندلس كما يبدو واضحا لدينا
ن ظهور مثرة يانعة، أذهلت العقول مبا بذرة الغناء املشرقي فاهتزت وربت لتسفر ع

 فاملوشح يعد نقطة وصل بني التيارات املشرقية .الفينمن تفنن ومسو يف الذوق فيها 
والغربية بيد أندلسية ساحرة حولته من فن شفوي يزدريه النقاد إىل فن مدون بديع 

  .الصنع
  التفنن العروضي -ـج    

روضي، فاخترقوا صمت ما أمهل من وسع الوشاحون األندلسيون اال الع    
وأول من صنع أوزان هذه " :بسام يقول ابن .جرتاألوزان، وركبوا البحور اليت ه

.  حممد بن محود القربي الضرير– فيما بلغين –املوشحات بأفقنا واخترع طريقتها 
وكان يصنعها على أشطار األشعار، غري أن أكثرها على األعاريض املهملة غري 

وتبني الدوائر العروضية اليت رمسها ابن عبد ربه هذه البحور املهملة . 133 "املستعملة
  . ونسق مؤتلف،نسق خمتلف :نسقنيواليت جاءت يف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .470: ، ص1، م1 ق،"الذخرية :" ابن بسام - 133
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  : 134     ودائرة املختلف ميكن رمسها على النحو التايل 
  الساكنة احلروف                                                                       

                                                                              
  العلل                                                                          

  مبتدأ الشطور

  
  املتحركات 

  
لقاعدة حيث خيتار      وتتخذ املوشحات ذات النسق املختلف خطا غري واضح ا

 فقد تكون املوشحة على حبور .الوشاح األشطر والقوايف ويرتبها كما يروقه ويعجبه
ناء يقول ابن س. 135جمزوءة وأقدار متفاوتة وقد خترج عن أوزان العرب

مث . "والقسم الثاين من املوشحات هو ماال مدخل لشيء منه يف أوزان العرب":امللك
 واجلم الغفري، والعدد الذي ال ينحصر، والشارد ،كثريوهذا القسم منها هو ال:"يقول

 وميزانا ،وكنت أردت أن أقيم هلا عروضا يكون دفترا حلساا. الذي ال ينضبط
ن الكف، م خلروجها عن احلصر، وانفالا ، فعز ذلك وأعوز،ألوتادها وأسباا

  .136"وماهلا عروض إال التلحني 
نة ميدان التلحني وخصوبته، فأحدث      وقد ساعدت هذه التغريات، على ليو

   .137بذلك الوشاحون تناسبا يف املد والقصر والزيادة واخلطف بني احلركات
يقول ابن :"ة العروضية للموشح فيقول      ويضيف ابن سناء امللك موضحا احلداث

  :بقي 
                                                 

 .43: ، ص4، ج"العقد العقد الفريد :"ابن عبد ربه - 134
  . 431، ص4،ج،" تاريخ األدب العريب :" خورعمر ف:ينظر - 135
  .47،ص"دار الطراز:"ناء امللك ابن س- 136
 .225، ص"تاريخ األدب األندلسي :" إحسان عباس : ينظر - 137
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   احلدوج     فتانات احلجيجتقتلي ظبيا ثأر     من طالب

بني اجلزءين اجليميني من " ال ال "م إال بأن يقول املغين       فإن التلحني ال يستقي
تن رما"وهذا ما جعل امللحنني ينوعون يف تالحينهم، فقد عد . 138"هذا القول 

  .139" وأربعني مزجيا مسي املزيج منها حبراةمائة وست"األحلان األندلسية بـ" هارمتن
رة على التجديد؛ فتفاعيل اإلبداع واملقد"     واستعمال األعاريض املهملة دليل على 

 ووافق هذا االجتاه قدرة .هذه األعاريض كانت معروفة، لكنها مل تدرج على األلسنة
دها بعض الناشئني ف من نبوا على االستماع، فاعتمالتالحني على أن ختف

  .140" ويع، وتشجيعا على اجلدة يف النغماتنوالناظمني إظهارا للقدرة وطلبا للت
 ة وهناك ثالث. فيكون يف أغلب األحيان على األحبر املألوفة،تلف     أما نسق املؤ

وهذه . 141 ويكون نظم مطلع مث تليه األبيات.عادةأنواع تسري على حبر الرمل 
  :هياألنواع الثالثة 

  :منها مثل موشحة ابن زهر اليت يقول :البسيطة أي "املفردة " املوشحة  -1    
         :املطلع         

  عـمل تسم اك وإن ـد دعون     قىـقي إليك املشتكاـأيها الس
              :األولالبيت 

  هـي غرتـت فـم مهـوندي

  هـراح من راحتـت الـوشرب

  هـن سكرتـلما استيقظ مـك

  .عـأرباين أربعا يف ـا     وسقـذب الزق إليه واتكـج

                                                 
 .50، ص"دار الطراز :" ناء امللك ابن س- 138
 .427: ، ص4ً،ج" تاريخ األدب العريب :"  عمر فروخ - 139
 .46،ص"املوشحات األندلسية نشأا وتطورها :" سليم احللو - 140
 .430-429:، ص4 ج،"تاريخ األدب العريب :" عمر فروخ:  ينظر - 141
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ه  روي وعجزيها يبىن صدر البيت على أو املزدوجة، وف"املثناة"املوشحة  -2       
  :142على روي آخر، يقول ابن سهل يف موشحة له 

  ى ـى أن قد محـيب احلمـهل درى ظ       

  ن مكنس ـب حله عـب صـقل                                       

  ا ـق مثلمـفخر وـي حـو فـهـف       

  بالقبـسا ـبالصح ـعبت ريـ ل                                     

  وى ـوم النـورا أشرقت يدـا بـ  ي     

  ـرر ج الغـي ـلك بـررا تسـغ                                     

 أي املتعددة ويكون البيت فيها ثالثة أضعاف البيت يف "املركبة" املوشحة -3      
  143:املوشحة املفردة كقول ابن زهر 

  
  رانـه سكـ     ياليفيق اله     من سكره ـولـا للمـم                

  انـق     يندب األوطوئيب املشكا للمر     ـن غري مخـم                
أن األوزان العربية "     فعالقة الكلمة باللحن وسعت اال العروضي، وبينت 

التركيب النحوي مع خط حلين ينتظم مع  تسعى إىل ائتالف نغمات الصيغ الصرفية و
عاريض والزحافات املمثلة خيارات واسعة األرجاء ألا  وضربألالتفعيالت باحتمال ا

 وميكن التمثيل بأوتار اآللة املوسيقية اليت تعرف خامة مميزة وأطواال حمددة .واأللوان
وإذا ما حدث تفريط أو خلل .ا حبسب موقعها من السلم املوسيقيمث تضبط شد 

  .144"يف أي ركن بدت النغمة هشة أو مؤذية للسمع 

                                                 
  .430املرجع السابق، ص:  ينظر - 142
 .432املرجع نفسه ، ص :  ينظر- 143
:كتروين ،املوقع اال1،ط10465،جملة اجلزيرة ،عدد"وحدة الفنون وتراسلها:" فؤاد أمحد ابراهيم - 144

 www.mis-jazirah .com .  
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 كانت نشأة املوشح ضمن إطار أندلسي وفر عدة عوامل مساعدة على      هكذا
  .الفنوالدة مثل هذا 

  
  :%ــ$ــ��ــ#        
اليت دعت إىل األصل اإلسباين للموشح على ثغرات ة األجنبية يانطوت النظر     

  :مايلي ومن بني هذه الثغرات .ذاكعدة، تبني ضعف مسعاها 
بية اخلرجات األعجمية دليال على تأكيد األصل      اختذ أصحاب النظرية األجن

 وهو قول ابن بسام                               ،األجنيب، لكن مثة دليل آخر يثبت عكس ذلك
 وكان . حممد بن حممود القربي الضرير- فيما بلغين–واخترع طريقتها "...  :التايل

 .145"مي ويسميه املركزيأخذ اللفظ العامي والعج... يضعها على أشطار األشعار
 إذ ، فاللفظ غري الشطر؟ اللفظ فقط، فأين األصل األجنيب يف ذلكالوشاحفإذا أخذ 

  . وال يصح بناء نظرية على أجزاء األشياء ،هو جزء من كل
 الدكتور هالل ناجي آراء أصحاب النظرية األعجمية يف مقدمة كتاب رد وقد      

  146:التالية دلة باأل"جيش التوشيح"
  .املوشحاتليس لدينا مناذج على ذلك الشعر الغنائي الرومانسي الذي سبق "-     
  .عربيا هذه اخلرجات األعجمية موزونة وزنا ن إ-    
العامية ( مما ذكره ابن بسام وابن سناء امللك أن هذه اخلرجات  يؤخذ-   

   .أنفسهممن نظم أصحاب املوشحات ) واألعجمية
يف األندلس ويف املشرق ( لذين كانوا يعرفون لغتني  إن نفرا من الشعراء ا-    
  "العربية من غري اللغة أشعارهم ألفاظ ومجل يف بإدخال أحيانا يتظرفون ا، كانو)أيضا

                                                 
 .470-468،ص1،م1ق" الذخرية :"  ابن بسام - 145
حتقيق هالل ناجي ،تونس،مطبعة املنار،بدون طبعة ، "التوشيح جيش :"  لسان الدين بن اخلطيب - 146

 .ض : ،املقدمة، ص 1967
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     ويعود هذا االستعمال األجنيب يف خرجات املوشح إىل مناسبة مقام الغزل 
، إذ األصليةته باجلواري األجنبيات، حيث نقلت هذه اخلرجات مضمون الكالم وبلغ

ختاطب املرأة األجنبية بلغتها، كما نقلت واقعية لغة املرأة اإلسبانية اليت تتغزل 
   . 147مبحبوا دون حرج

     ويعود يف نظرنا هذا االختيار األجنيب لدى الوشاحني إىل طواعية األدب العريب، 
ين هامني، يتكون أدبنا العريب من عنصر:" ويف هذا الصدد يقول الدكتور طه حسني

 والذي ميتاز . "االنتقالالتحول أو "و"الثبات واالستقرار " أمسامها أوكست كونت 
نقطع بني هذين يبه أدبنا العريب من اآلداب احلية األخرى، هو أن التوازن مل 

تغلب عنصر الثبات ب مجود األدب وموته، هانقطاع عن أومل ينشالعنصرين، 
ومل يكن األدب  ...بتغلب عنصر التحول والتطور قهرواالستقرار، أو فناء األدب وتف
  148 "بطيئا يف االستجابة هلذا التجديد

االسبان، كفل ذلك االزدواج اللغوي        كما أن التمازج احلضاري بني العرب و
لدى الوشاحني، فكان طبيعيا أن جييد العرب لغة قوم البالد اليت فتحوها، 

وا هذا األسلوب التعبريي يف ذلك النمط ويشاركوهم يف التحدث ا، وأن يتذوق"
  .149"من الغناء املبتكر على شكل موشحة 

     فلم تكن اخلرجات األعجمية، سوى وسيلة إلرضاء الذوق العام الذي مل يكن 
 ولذلك لبت .لالستماعيستسيغ الشعر الفصيح وتلحينه ليصبح أغنية جاهزة 

ألوزان والقوايف، اليت اختذت إطارا اخلرجات األعجمية حاجة املغنيني ووافقتها تلك ا
  .150غري تقليدي

                                                 
  .175-174، ص"فصول يف األدب األندلسي :" حكمت علي األوسي :  ينظر - 147
 .18، ص3دار املعارف ، ط:، القاهرة "ألوان :" طه حسني - 148
  .175، ص"فصول يف األدب األندلسي :"  حكمت علي األوسي - 149
 .373-372،"األدب األندلسي موضوعاته وفنونه:"مصطفى الشكعة : ينظر - 150



 55

مال إىل األصل األجنيب للموشح " مصطفى عوض الكرمي "     وإذا كان الدكتور 
يف قوله الذي يثبت فيه تقليد الوشاحني األوائل لشعر غنائي أعجمي، كان موجودا 

 إىل عكس هذا إال كان من حقنا امليل من قبل، فهذا اإلثبات ال يقره امليل وحده، و
  .القول

فكما تأثر االسبانيون  "؛     كما أن عامل التأثر بني احلضارات واقع ال ميكن إنكاره
نيهم، والفرنسيون باألدب العريب، أخذ العرب فكرة التحرر من نظام األوزان يف أغا

  .151"ئك القافية والصور اخليالية اجلميلة وأخذ أول
النقاش احلاد الذي دار بني ة، فاملالحظ هو      أما فيما خيص النظرية املشرقي

   :مطلعهين حول صاحب املوشح املشهور الذي راملنظ
  عـاك وإن مل تسمـد دعونـ     قاقي إليك املشتكىـا السـأيه

 و الرد الناصع . املعتز، الشاعر العباسي املشرقيفقد أكد بعضهم أن صاحبه هو ابن
 و كذا ليت أثبتت األصل األندلسي للموشحعلى هذا، هو تأكيدات املصادر األدبية ا

  152.ابن زهر األندلسيإىل  السابق الذكر املوشحنسبة 
 فن التسميط الذي عرف يف إىلو إذا كان بعض الباحثني قد ارجع املوشح 

 الدكتور أناملشرق، فبناء املوشح الشكلي و العروضي يثبت عكس ذلك، كما 
يته بدل احلذف برهن على ضعف نظر بتلك االزاحات و أتىمصطفى الشكعة الذي 
خرى حسب أعب شطرنج، يبقي على قطعة و حيذف  الةمصداقيتها، إذ كان مبثاب

  .مقتضيات قانون اللعبة
ال إخر املطاف آال يسعنا يف فأسباب ذلك، و مهما قيل يف نشأة املوشح، و

ئية، ن املوشح فن كسائر الفنون ال يعترف بالطفرات، أو بالوثبات التلقاأالقول ب

                                                 
 .172-171، ص3،ج"أدباء العرب يف األندلس وعصر االنبعاث:" بطرس البستاين - 151

 ...نفح الطيب، دار الطراز، املقدمة:  ينظر- 152
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دومنا تفكري و تدرج يف الظهور و التطور، فال ميكن إنكار وظيفة سنة النمو والنضج 
  .زمن البيئةالجناس األدبية، بفعل اإلنسان ويف األ

د أثناءها اخلصائص األدبيـة     ة يف تطور األعصر التارخيية اليت تول      أ     فعنصر املفاج 
 يف اتمـع، وتظهـر إىل       ، وهذا يؤكد أن من كل عنصر تبقى عناصر راسبة         منعدم

   .153جانب األحوال واخلصائص املستحدثة 
يشبه سفينة نوح حيث جتمعت فيها "     فاألدب كما يقول الدكتور شوقي ضيف، 

كائنات وخملوقات ال عدد هلا، هلا صفات وخصائص متعددة، وكل ما يثبت يف 
   .154 "القاع ميثل حياا، وما يطفو على السطح هو آماهلا وكذا أحزاا

  على تنازعته آراء كثرية، حيث أصرت كل نظريةالذي املوشح     كذلك نشأ 
 املوشح  ولكن حقيقة أصل.إثبات أصل معني له، وحشدت لذلك براهني منطقية

 فقد أخذ هذا الفن من الشعراء الوافدين وأضاف جديد ؛تعود إىل تالحق احلضارات
 .لداخل، أصلها مشرقي ومنبتها أندلسياحملليني، فكان مثله مثل خنلة عبد الرمحان ا

 فن جديد يدعى سيظهرحيث  القدر ضرب موعدا على أرض األندلسكأمنا و
  .املوشح

  
  
  

                                                 
 .78-77، ص4،ج" تاريخ األدب العريب "عمر فروخ : ينظر- 153
 .198،ص " األديب يف النقد :" شوقي ضيف- 154
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  :تعريف املوشح
، له خصائص ومميزات كثرية، خالف ا القصيدة إاملوشح فن أندلسي املنش      

خيص اإليقاع العروضي و البناء العربية القدمية، إذ له منهج خاص يتبعه الوشاح فيما 
  . مث تعريفات أدبية هلذا الفن،"موشح" و فيما يلي تعريفات لغوية لكلمة .الشكلي
 :التعريف اللغوي -1

  :لسان العرب-
  :جاء يف لسان العرب

إذا كان له خطتان :  موشح واملوشحة، وديك،املوشح، والوشحاء"       
   .1" اليت هلا طرتان من جانبيها:ريمن الظباء والشاء و الط: واملوشحة. كالوشاح

  : أساس البالغة-
      ف الزخمشري املوشح بقولهعر:  
لنساء، أو هو ل هو حلي من اإلشاح والوشاح، و:املوشح أو املوشحة"       

ف بينهما معطوف أحدمها على اآلخر، لتتزين كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان خمالَ
ه املرأة بني عاتقها ع باجلواهر تشدرصلد يبه املرأة، أو هو سري منسوج من اجل

 واملوشح اسم مفعول يدل على أن الناظم قد وضع منظومته على شكل .وكشحيها
    .2"الوشاح

  : خالصة األثر-
ه ف     عري بقولهاحملب" :س3"ألن خرجاته وأغصانه كالوشاح "،ي املوشح كذلكم.  

 

                                                 
، 6دار صادر، ط: ، بريوت"لسان العرب:  أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري- 1

 ".وشح"، مادة 1976
ط، .دار صادر للطباعة والنشر، د: ، بريوت"أساس البالغة: " جار اهللا القاسم حممود بن عمر الزخمشري- 2

 ".وشح"، مادة 1965
 .108، ص 1 ج،.)ط.د(دار صادر، :  بريوت،"، يف أعيان القرن احلادي عشرخالصة األثر: "احمليب - 3
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 :التعريف االصطالحي -2

  :رسني تعريف املوشح، مبفهومات متعددة أمهها ما يليحاول ثلة من الدا     
  
  :ابن سناء امللك -

وزاد .4"كالم منظوم على وزن خمصوص: "ف ابن سناء امللك املوشح بأنه     عر 
املوشح كالم منظوم، على قدر خمصوص، : "الصفدي على ذلك التعريف فقال

  .5"بقواف خمتلفة
  
  :حممد بن أيب شنب -

       تور حممد بن أيب شنب بقولهفه الدكعر" :ظمت من أجل املوشح قصيدة ن
  .6"الغناء

  
  :مصطفى عوض الكرمي -

املوشح لون من : "بني الدكتور مصطفى عوض الكرمي ماهية املوشح بقوله
ألوان النظم، ظهر أول ما ظهر باألندلس يف عهد الدولة املروانية يف القرن التاسع 

لوان النظم بالتزامه قواعد معينة من حيث التقفية، و ن غريه من أعامليالدي، و خيتلف 
خروجه أحيانا على األعاريض اخلليلية، و خبلوه أحيانا من الوزن الشعري، و 

  .7"باستعماله اللغة الدارجة و العجمية يف بعض أجزائه، و باتصاله الوثيق بالغناء
 
  

                                                 

 .25: ، ص"دار الطراز "- 4

 .21: ، ص" التوشيحتوشيع "- 5

  . 17، ص"فن التوشيح: "مصطفى عوض الكرمي: ، نقال عن"موشح"دار املعارف اإلسالمية،  مادة " - 6

   .18، ص "فن التوشيح "- 7
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  :يوسف عيد -
ليت ينطوي عليها فن االرابسك ما      يرى الدكتور يوسف عيد أن الزخرفة الفنية ا

ف من مطلع ودور وقفل وبيت      شكال تتناسب وأقسام املوشح املؤلَّأهي إال 
   .8وخرجة

     واملالحظ أن بعض التعريفات أشار إىل صلة املوشح بالغناء، و ظروف الزينة 
عد واجلمال داخل اتمع األندلسي، و هذا دليل على خصوصية فن التوشيح، الذي ي

  .مرحلة جديدة من مراحل التطور الشعري العريب
      وقد متيز املوشح عن باقي الشعر، من مقصطه ورجزه، بطبيعة أهلته ده ومسم

  .ألن يكون مدار نقاشات تنظريية كثرية قدميا و حديثا
فله أجزاء، و منهج و تطور ملحوظ شهده عرب عهود متتالية، و صبغة فنية      

بديال " وشاح" تغري وأصبح لفظ "الشاعر"سي متميز؛ و حىت اسم خاصة، و بناء هند
  .مل يعد يستويف شروط هذا الفن اجلديد) شاعر(عنه، و كان ذلك االسم 

سهموا يف أل     و قد اعتمدنا على أقوال ابن سناء امللك و غريه من العلماء الذين 
  .بيان هذا الفن، مربزين مفهومه و خصائصه املتعددة

  :وشحأجزاء امل
جزاء املوشح، أن أصحاا خيتلفون يف أجيد املتتبع للكتابات اليت وصفت       

 و قد فضلنا ما كثر االتفاق عليه من .األجزاءاملصطلحات اليت يطلقوا على تلك 
  .تلك املصطلحات

  :املطلع -1
و غالبا ما يكون عدد . طلق هذا االسم على اموعة األوىل من املوشح

  :اثنني، و مثال ذلك قول ابن زهراألجزاء فيها 
              بعــى     قد دعوناك و إن مل تسمــأيها الساقي اليك املشتك -أ

                                                 
 .11: ، ص"ندلسيةالتوشيح يف املوشحات األ: "ينظر- 8
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     و هذا املثال للشكل البسيط من املوشح الذي انقسم فيه املطلع إىل جزأين 
  9. فيه باملطلعئد وهو موشح تام حيث ب.)أ،ب(

ي، املطلع فيه يتكون من عدة أجزاء،      وهناك موشح تام آخر لألعمى التطيل
  10:يذكره ابن سناء امللك على النحو اآليت

  ضاحك عن مجان     سافر عن بدر     ضاق عنه الزمان    و حواه صدري   
 معتمدين على ما وقفوا عليه من إبداع –ويرى العلماء بأصول هذا الفن      

 .وشح، و ميكن االستغناء عنه أن املطلع غري أساسي يف امل–الوشاحني األندلسيني 
  :11كموشح التطيلي" باملوشح األقرع"ويسمى املوشح حينذاك 

  لـ النحـســطوة احلبيــب     أحلى من جىن
  ذلـــع للـب     أن خيضـعلــى الكئيــ               و
  لــدق النجـروب    مع احلـــا يف حــأن               

كرمي أن القافيتني ميكن أن تتفقا يف كل و يذكر الدكتور مصطفى عوض ال   
  .12جزأين من املطلع كما ميكن أن ختتلفا

 .13"غصنا"ى كل جزء من املطلع سموي. و يستقل املطلع وعليه تبىن املوشحة      

  :الدور -2
. غ عددها ثالثة إىل مخسة أجزاءهو جمموع األجزاء اليت تلي املطلع، و يبلو      
  و يستهل الدور األول املوشح األقرع، أما يف. 14عدد معنيشترط وصوهلا إىل ال يو
  

                                                 
 . 10: ، ص"املوشحات و األزجال  . "21: ، ص"فن التوشيح:" مصطفى عوض الكرمي: ينظر- 9

 .32: دار الطراز ص: ينظر- 10
 .صدر نـفسهامل: ينظر- 11
 .21: ، ص"فن التوشيح":  ينظر- 12
 . املرجع نفسه- 13
 .34-33ر السابق، ص ابن سناء امللك، املصد: ينظر- 14
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    15:املوشح التام، كما هو احلال يف موشح ابن زهر السابق، فالدور األول هو 
  هـت يف غرتـ مهـديـمون                               
  هـ راحتمن الراحرب ـشبو                               

  هـ سكرتمناستيقظ ا ـكلم                               
       ويرى الدكتور مصطفى عوض الكرمي أن .  أجزاءةن من ثالثهذا الدور مكو

لكن، بعد االنفصال الذي مت . هذا التعيني العددي كانت له عالقة باحلاجة الغنائية
بني النظم و املوسيقى، جنح الوشاحون إىل النفس الطويل كما هو الشأن يف 

  .16ان الدين بن اخلطيب و ابن زمركموشحات لس
  :السمط -3

ويكون مفردا، أي مكونا من فقرة " طامس"   كل جزء من الدور يسمى 
، كما يف قول األعمى التطيلي من 17واحدة، كما ميكن أن يركب من فقرتني فأكثر

  .18إحدى موشحاته
  داــــ   وأبع ه  ـــى حمبيـ عل    رب   ــقأا ــهللا م

  داــــ    وأسع ه ـا فيـ  آسى الضن  ب  ـشنأى ـحلو اللم
  داـمـال الـط  ه    ـــا جتنيـو ي   ب   ـه أحبـب بـأحب

       
دوار يف الترتيب وتتساوى يف اء باملوشحات أن تتماثل مجيع األويشترط اخلرب

  .19العدد
  

                                                 

 .12 : ص،" املوشحات و األزجال:"مصطفى عوض الكرمي: ينظر- 15

 .املرجع نفسه: ينظر- 16

 .30-29:  ص،" فن التوشيح:"كرمي المصطفى عوض : ينظر- 17

 .109: املصدر السابق، ص: ابن سناء امللك - 18

 .30-29: ، ص "فن التوشيح:"كرمي ال  عوضمصطفى: ينظر- 19
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  :القفل -4
 من شترط عدد معنيوال ي. وهو جمموع األجزاء اليت تعقب الدور األول       

. األقفال، و إن كان عددها يف أغلب املوشحات، مخسة عدا املطلع، أي القفل األول
  .20و جيب أن تكون األقفال متفقة يف الوزن و القوايف و عدد األجزاء

     مركزا" بعضهم القفل يويسم"،ويتردد يف .  وهو يشبه املطلع يف املوشح التام
  .21ددنا املطلع، ومخس مرات يف األقرعالغالب، يف املوشح التام ست مرات إذا ع

ىل عشرة، يقول إوقد يصل عددها . جزاء اليت يتركب منها فأقلها اثنانأما األ      
و قد و أقل ما يتركب القفل من جزأين فصاعدا إىل مثانية أجزاء، : "ابن سناء امللك

  .22"يكون من النادر ما قفله تسعة أجزاء و عشرة
د جسدرك بالقول غري ما يىل أن ما يإناء امللك، مشريا ل هلا ابن س مثّوقد       

  .23:خطيا، و رتبها على النحو اآليت
  :ينالقفل املركب من جزء -أ
  :كقول ابن زهر من إحدى موشحاته       

  مــديــدرا     راح و نــارنت بـمشس ق
  :القفل املركب من ثالثة أجزاء -ب

  :كقول ابن زهر     
  يـذنـأخـيـوار     فـ    أزرة النار ـمطـد األت يـحلّ

  :القفل املركب من أربعة أجزاء- جـ
  :كقول األعمى التطيلي من إحدى موشحاته

   كما اقتضى الود   و استحضر اجلالس  ينسى ا الوجد  أدر لنا أكواب 
                                                 

 .33:  املصدر السابق، ص: سناء امللكابن: ينظر- 20

  .10: ، ص" املوشحات و األزجال:" كرمي ال مصطفى عوض: ينظر- 21

 .33:  املصدر السابق، ص- 22

 .34: املصدر نفسه، ص: ينظر- 23
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  :24القفل املركب من مخسة أجزاء -د

  :كقول ابن زهر   
  اريـ افتقى شحي وـل        علـود و يبخـجأـن ا مـي
  اريـكادي و ـ     منها شوق    هادـدي زيـواك و عنـأه

  :25 أجزاءستةالقفل املركب من  -هـ
  :كقول الوشاح      

  نـل يتمكـي     و هـن كربـن     احييـات الدمـميت
  اهــــــزاه     شـت يا عـي     مــزاء لقلبـع

  26 أجزاءسبعةالقفل املركب من  - و
 يورده و لكنه مل" العروس"غرلة لك مثال له يف موشح ابن وجد ابن سناء امل      
املوشح املعروف : "ن ذلك املوشح مزمن، يقول ابن سناء امللك معلال ترك التمثيل بهأل

لفاظ املوشح لحن ال جيوز استعماله يف شيء من ابالعروس و هو موشح ملحون، و ال
  .27"إال يف اخلرجة خاصة، و هلذا مل نورد مثاله

   أجزاءمثانيةل املركب من القف -ز
  :كقول ابن اللبانة      

  بـاحلـف     بـن شغـ الدراري     مـىن     رعـعلى عيون العي
  ربـ و ك       فن أسـم:     هـو استعذب العذاب     و التذ حالي

                                                 
 .35: املصدر السابق، ص: ابن سناء امللك- 24
 .املصدر نفسه- 25
 36-35: ، صاملصدر نفسه- 26
 .ينظر املصدر نفسه- 27
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 املوشحات اليت خيتلف عدد يفعلى أن ابن سناء امللك بني أن هناك قلة      
 من جزأين وبقية األول موشح عبادة القزاز الذي يتكون قفله أجزاء أقفاهلا كما يف

  . 28 أن مثل هذه املوشحات شاذة ال يعول عليها ثالثة، و أشار إىل منأقفاله
  :29 عبادة هووموشح

  
  قـس عليـالنفـق      بــي علـأبـب

  داـن فريـالال     يف احلســت هـهوي
  داـا وجيـاظـزاال     أحلــار الغـأع
  داــغ مزيـم يبـاال     لـمـاه جـوت

  بــدر يتــالال
  قـرشي دـق     والقـشره ـدال     زانـيف حسن اعت

  
  :البيت -5

     يتكون البيت يف املوشح من الدور و القفل الذي يليه، وهو اختالف واضح بني 
و يطلق ابن سناء امللك . القصيدة، اليت تتكون ابياا من صدر و عجز، و املوشحة

إا أجزاء مفردة : " فيقول،"دور"على ما يطلق عليه غريه مصطلح " بيت"مصطلح 
بيات املوشح يف وزا و  أأو مركبة يلزم يف كل بيت منها أن يكون متفقا مع بقية

عدد أجزائها، ال يف قوافيها؛ بل حيسن أن تكون قوايف كل بيت منها خمالفة لقوايف 
  .30"البيت اآلخر

  :مللك أمثلة ألبيات املوشح على النحو اآليت     و قد قدم ابن سناء ا

                                                 
 .36-35: املصدر السابق، ص: نظري- 28
 .71-70: املصدر نفسه، ص- 29
 .33: ، صنفسه املصدر - 30
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    31: املفردة األجزاءاألبيات -أ
  : ما هو منها على ثالثة أجزاء-1

  :كقول ابن بقي       
  أرى لـك مهنـد     أحـاط بـه اإلثـمـد     فجـرد مـا جـرد

  فيـا ساحـر اجلفـن     حسامـك قطـاع
  

  32: ما هو منها على أربعة أجزاء-2
  :اللبانةل ابن كقو      

  قـد باح دمعي مبا أكتمـه     و حـن قلـيب ملـن يظلمـه
  رشـا متـرن يف ال فمــه    كـم باملنـى أبـدا ألثمــه

  يـفتـر عن لؤلـؤ متسق      مـن لالقـاح         بنسميـه الـعبـق
  

  :  33اليت أجزاؤها مركبة األبيات -ب
  : ما تركب بيته من فقرتني و ثالثة أجزاء-1

  :اللبانةكقول ابن         
  فــن أعكآد ـذري     فقــم عــأق
  ا أوطفـوف ـر     يطـــى مخــعل
  م احلشى خمطفـدري      هضيـــا نـكم

  اسـبأوراقه قد م  ت اآلس   ـراد     رأيـاد     يف خمضرة األبـا مـإذا م   
  

                                                 
 .36: ، صالسابقاملصدر - 31
 .37: املصدر نفسه، ص- 32
 .املصدر نفسه- 33
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  :34 ما تركب من فقرتني و ثالثة أجزاء و نصف-2
  :انةاللبكقول ابن 

  مـن أودع األجفـان     صــوارم اهلنــد
  و أنبـت الرحيــان     فـي صفحـة اخلـد
  قضـى علـى اهليمـان     بالدمـع و السهـد

  أنـى و للكتمـان
  للهامي املغـرم     بدمع نـم     إذ يسجـم     مبا يكتم     من السـر

   بالدعـجطـل حـال     غزيـر سـاط     علـيفـي عا
  :35 تركب من فقرتني و أربعة أجزاء ما-3

  :األعمى التطيلي كقول 
  زالـــر     إال غـن الدهـوى حماسـا حـم  
  الــر     عم و خـن فهـن مـرق اخلديـمع 
  زالــلنـر     و لـــل الغمــة للنايـنسب 
  الــو للجمر    ــواه للفخــا أهــأنـف

   على األسد فتفرقوجهه وجه طليق     للضيوف مشرق     و يد تسطو
  :36تركب من فقرتني و مخسة أجزاءما  -4 

  :الوشاح عبادة القزاز كقول 
  مـن الضيغـيصهنس     قـاء الشمـهن الظب

  مـوب اهليـس     إال القلـن كنـن هلا مما ا
  أمتـا مـرس     و البعد عنهـا عـالقرب منه

                                                 
 .37: ، ص"دار الطراز: "ابن سناء امللك- 34
 .38: املصدر نفسه ، ص- 35
 .نفسهاملصدر - 36
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  رمـن املغـا ـس     حييـك الشفاه اللعـتل
  مـو إىل من يسقـس     ترنـنعاظ ــا حلـهل

  اطـر      األمسـن جوهـم     عـزالن     و تبتسـن الغـبأعي
  قضى هلـا الغريان     أن تكتـم     يف مضمــر     األنيــاط

  :37 ما تركب بيته من جزءين مركبني من فقرتني-5
  :أحدهم كقول 

  راـ الزهقـر     و استنشـر إىل اخلمـباك
  راـن سكـ   ما مل يكر  ـر يف خسـفالعم

  فقل ما أسلو     عن مرشف األكواس     و ساحر الطرف    مساعد اجلالس
  نـت الزراجيـي بنـفاسقن

  .38و يشري ابن سناء امللك إىل أن هذا املثال قليل النظم عند الوشاحني     
  :39 ما تركب من ثالث فقر و ثالثة أجزاء-6
  :بقيكقول ابن      

  ادــى العبـإل     رــو     مبقليت ساحــرنمن يل به ي         
  ادــر    صعب القيــي نافـن     فينثنــينأى به احلس        
  ادـمـاء الثـمو    كما احتسى الطاير   ــدنـارة يـت        و

  فجيده أغيد    و اخلد باخلال منمق    تكتمه احلجب     فلي إىل الكلة تشوق
  
  
  

                                                 
 .  33:  صاملصدر السابق،: ابن سنا امللك- 37
 .39: املصدر نفسه، ص- 38
 .املصدر نفسه- 39
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  :40 و ثالثة أجزاء ما تركب من أربع فقر-7
  :عبادة القزازكقول       
  لـ غي دـأس  ه     ـفـتكن    ى   ـمح ي ـبـي     ظــأبــب 
  سلـسبيــلـه    مــذهـيب     رشـف لـمـى     قرقـفـ  
  إذ يـميــل ه    ـيعـطفـ ي      قـلبـي بـمـا    ـيستـبــ   

  تــابــ   ثة  ـمـذي نع ى  ـإل ىزــعـي  دال  ـتـذو اع    
  تـايـــدى     بـ قطر النى  ـ حل تـحـتالل   ــي ظـف    
  :الغصن -6
غصان يف و تتساوى األ) و منها املطلع و اخلرجة(هو جزء من أجزاء األقفال      

قل عدد األغصان يف كل قفل اثنان، أ و.41تتماثل يف الترتيبمجيع األقفال يف العدد و
  .42ابن سناء امللكو قد يصل إىل عشرة، كما يقول 

يذكر الدكتور مصطفى عوض الكرمي أن الوشاح قلما خيرج على شرط      و
   43:يف قول عبادة القزازاخلروج و يظهر ذلك . األغصان احملدد سابقا

  بأبـي علـق     بـالنفـس عليـق
 مكون من غصنني، أما األقفال األخرى فمكونة من ثالثة طلعاملفهذا      

  .44فة غصن المي قبل الغصنني القافينيأغصان، وذلك بإضا
45 األغصان يف أقفال املوشح، و مثاله قول ابن اخلطيبدو قد تتعد:  

  سـ يا زمان الوصل باألندل جادك الغيث إذا الغيث مهى    

                                                 
 .40: ، صالسابقاملصدر - 40
 .   10: ، ص"املوشحات و األزجال: "مصطفى عوض الكرمي:  ينظر- 41
 .33: املصدر السابق، ص: ينظر- 42
 . 11-10: املرجع السابق، ص: مصطفى عوض الكرمي: ينظر- 43
 .11-10: املرجع نفسه، ص: ينظر- 44
 .املرجع نفسه: رينظ- 45
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  ا     يف الكرى أو خلسة املختلســمل يكن وصلك إال حلم
   .46 تتكون من أربعة أغصانفهذه األقفال     
 الدكتور مصطفى عوض الكرمي حقيقة حتدد بعض طبيعة املوشح ويوضح       
أنه كلما ازداد عدد األغصان يف املوشح أبعده ذلك عن أن يكون جمرد : وهي

على أن املبالغة يف تعديد هذه األغصان . مسمط، حيث ال تتكرر إال قافية واحدة
بن نباتة  و قد انصرف إليه ثلة من وشاحي املشرق، فقد جاء ا.نوع من التكلف

 كما نظم ابن سناء امللك موشحا تتكون أقفاله 47بعشرة أغصان يف أحد موشحاته،
  .48من عشرة أغصان و موشحا آخر ألقفاله أحد عشر غصنا

  :اخلرجـة -7
  هي آخر قفل يف املوشحة و هي جزء أساسي منها، يقول ابن سناء امللك      

املوشح و ملحة و سكره، و مسكه و اخلرجة هي إبراز : "مشيدا مبكانتها يف املوشحة
وعنربه، و هي العاقبة و ينبغي أن تكون محيدة، واخلامتة بل السابقة وإن كانت 

  .49"األخرية
  :أنواعهــا -

ستنتج من مجلة شروط فصلها حدد ابن سناء امللك ثالثة أنواع من اخلرجة، ت
  :ملا حتدث عن اخلرجة و هي

  :اخلرجة العامية-1
  50:عمى التطيليل األ       و مثاهلا قو

  

                                                 
 .11: ، صالسابقاملرجع : ينظر- 46
 .املرجع نفسه: ينظر- 47
 . 98-97: ، ص"دار الطراز": ينظر ابن سناء امللك- 48
 .43: املصدر نفسه، ص: ينظر- 49
 .110: ، صنفسهاملصدر - 50
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  وـنعشق نرى حبيب قليب     وي     ـيا رب ما أصربن            
  وــو     يعنقـه     فيمن لقي خلـلو كان يكون سن

  :اخلرجة املعربة -2
  51:     كقول ابن بقي

  نـاس     أما تليـن     يا قلب بعض النـل     و ال معيـل طويـلي
  : اخلرجة األعجمية-3

  52:عمى التطيلي اليت يقول فيهاهلا خرجة موشح األا مثو       
                                                             اـا اشت ديـألب دي

  ا                            ـديا ذي العنصره حق

 ج                          ـو املدبـبيشتري م

   ا                 ـق الرمح شقـو نش

  : و ترمجتها
  يا فجر اليوم، هذا اليوم اجلميل

  يوم العنصره حقا
  سألبس مدجبي

 .و نشق الرمح شقا

 :شكل املوشح

 يتخذ املوشح شكال خاصا، خيتلف عن الشكل الذي بنيت عليه القصيدة 
  .العربية العمودية، و املتمثل يف تقابل األبيات بشكل متواز

   53:و يظهر ذلك على النحو التايل

                                                 
 .92: ، صالسابقاملصدر - 51
يخ األدب األندلسي عصر الطوائف تار": إحسان عباس:  نقال عن،1954، سنة 19: العدد ،جملة األندلس- 52
 . 242-241: ، ص"املرابطنيو

Albo dia, esta dia                                              
dia del, ansara haqqa  
Vestire meu’l-mudabbaj 
Wa nashuqq’l-rumha shaqqa 
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  مطلع     }غصن                   غصن
  مسط
  دور       مسط
  بيت                           مسط

  قفل     }غصن                  غصن
 هو شكل بسيط للموشح، حيث متضي املوشحة يف خطوط هذا الشكل   

رأة و تضعه على متقاربة، تتماثل مع جسم اخلطني من اللؤلؤ الذي تتزين به امل
   : 54 و يتبني ذلك يف قول ابن اللبانة.كطريف وشاحصدرها 

  ذرفـر تنـع كاجلمـي     أدمـشاهدي يف حبه حرق
  تعجـز األوصـاف عـن قمـر

   مـن النظـــرخـده يدمـى
  بشـر يسمـو علـى البشــر

  قـد بـراه اهللا مـن علـق     مـا عسـى فـي حسنـه أصـف
       

دل الكمي يف رسم حني ال يلتزمون التعاويرى الدكتور فوزي سعد عيسى أن الوشا
   وقد خضعت بذلك أشكال املوشحات إىل التقطيع العروضي.هندسة توشيحام

وميكن أن . 55 فتتراوح ما بني املد الطويل واملد القصري،الذي خيتاره الوشاح
  :نستكشف ذلك يف األمثلة التالية

  :56يقول ابن الصباغ من موشح له

                                                                                                                                          
 .10: ، ص"املوشحات و األزجال: "مصطفى عوض الكرمي- 53
 .106: ، ص"التوشيح يف املوشحات األندلسية: "يوسف عيد- 54
 .108: ، ص"املوشحات و األزجال األندلسية يف عصر املوحدين: "ينظر- 55
 .397: ، ص2، م"املوشحات األندلسيةديوان : "لسيد مصطفى غازيا- 56
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  األرواح  يــشـتنت    س    ـالغل اهللا يف داجي قم وناج

  احـ ف دـه قـتبـان  و    ـسـوالتمس للعفو فيه ملتم 
  د الحـــور رشـ ن   س    ـعرف أزهار الرضا مث اقتب

  .املثال يظهر تلك األجزاء القصرية و الطويلة املشار إليها سابقاوهذا      
ويلة و يبين عليها موشحته،      وقد خيتار الوشاح أحد األجزاء القصرية منها أو الط

  .57كما يف قول ابن زهر
  

  ورـالم الشعـن ظـسدل
  دورـه كالبـى أوجـعل
  احـالح الصبـرن فـسف

 فيمزج بني األجزاء القصرية والطويلة، ،     كما جيوز للوشاح أن ينوع يف انتقاله
  :58كقول ابن عريب

  ىـه أولـي بـام     علمـود العـذا الوجـه
  ىــد مولـم      من سياـــــنعإه ـألن
  س إذ جتلىـام     يف الشمــن عـه مـ يومو

  رــي البشيـر     يعطــال نصيـر     بـرى البصيـت
  اتـوى السمـ س ات    ـال صفـ ب    اء ذاتــإعط
د الــن عنــى    مـأوى األلـى      مـض إلـفا  

  :59هل كقول ابن س،و قد تنظم املوشحة على شكل القصيدة العمودية

                                                 
 .93: ، صالسابقاملصدر - 57
 .279: املصدر نفسه، ص- 58
 .182: املصدر نفسه، ص- 59
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  هل درى ظيب احلمى أن قد محى      قلب صب حله عن مكنس

  سـلعبت ريح الصبا بالقب ا     ـر و خفق مثلمـو يف حـفه
 : الطبيعة العروضية

     قلب املوشح موازين القصيدة العمودية على املستوى العروضي و ذلك بفعل ما 
  .متيز به من خصائص عروضية

ار إىل تلك االستحداثية اليت أتى ا الوشاحون،      وكان ابن بسام أول من أش
 و جاء 60"إن أكثرها على غري أعاريض العرب: "فقال متحدثا عن أوزان املوشحات

بعده ابن سناء امللك ليبني الطبيعة اإليقاعية للموشح، مث أعقبه الصفدي و غريه من 
ثني، الذين القدماء، و مصطفى عوض الكرمي و فوزي سعد عيسى و غريمها من احملد

قرروا ما ورد عنده و وضحوه، و أضافوا إليه فاكتملت بذلك نظرية املوشح يف هذا 
  .اجلانب
يف جمال -ستخلص من كالم ابن سناء امللك ومن جاء بعده أن الوشاحني      وي
األخرى  أن يستخدموا حبورا خليلية، و:مها أوال: يسلكون طريقتني أساسيتني-الوزن

واملوشحات تنقسم قسمني، :" قال ابن سناء امللك.البحورأن خيرجوا عن تلك 
 ماال وزن له فيها و ال إملام له :الثاينما جاء على أوزان أشعار العرب، و :األول

  ."61ا
 وذلك ،     فهناك من الوشاحني األندلسيني من بقي على أصول العروض اخلليلية

 –وع جعله ابن سناء امللك  و هذا الن.فيما خيص النوع األول من أوزان املوشحات
 ،باملخمسات أشبه منه باملوشحات) عنده( وهو .من النسج املرذول "-حبق أو غريه

                                                 
 .468: ، ص1 م1 ق- 60
 .44: ، ص"دار الطراز "- 61
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 ويتشيع مبا ال ، ومن أراد أن يتشبه مبا ال يعرف،وال يفعله إال الضعفاء من الشعراء
  : و فيما يلي أمثلة توضح ذلك.62"ميلك

  :     يقول ابن زهر
     قد دعوناك و إن مل تسمع  الساقي إليك املشتكىأيها

  .63فهذا من حبر الرمل ويسميه ابن سناء امللك باملوشح الشعري     
   : 64جاء على حبر املديد كقول أحدهم       وهناك ما
  مـمـا شقيق الروح من جسدي     أهوى يب منك أم لـي

   :لتجديد العروضي يف املوشح مايلي اومن أمثلة
 ه كلمة أو حركة ملتزمة، كسرة كانت أو ضمة أوأقفاله وأبيات" أن تتخلل  -1

  : كقول ابن بقي ، وقريضا حمضا،فتحة، خترجه عن أن تكون شعرا صرفا
  اينـفـ معذيب ك      ومل أقل للمطيل هجراين   صربت والصرب شيمة العاين 

  .65" معذيب كفاين : فهذا من املنسرج وأخرجه منه قوله 
جعل على قافية يف وزن بأن ت" وذلك ،احلركة     ويبني ابن سناء امللك مثال 

  :  كقوله ،ويتكلف شاعرها أن يعيد تلك احلركة بعينها وبقافيتها
  يا ويح صب إىل الربق      له نظـر     ويف البكاء مع الورق      له وطـر

من البسيط، والتزام إعادة القافية يف وسط الوزن على احلركة احملفوظة هو فهذا      
، فكأن استعمال القاف املكسورة يف وسط الوزن فصل املصراع 66" شرنا إليهالذي أ

  .67إىل جزءين وكسر بذلك قيد املألوف من الوزن 

                                                 

 .44: املصدر نفسه، ص- 62

 . املصدر نفسه- 63

 . املصدر نفسه- 64

 .46: نفسه، ص املصدر - 65

 . املصدر نفسه-  66

   .67:، ص " فن التوشيح:" ر مصطفى عوض الكرمي  ينظ- 67
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 يذكر الدكتور مصطفى عوض الكرمي أن الوشاحني، قد يعمدون إىل التنويع -2
  68:  كقول أحدهم ،يف األوزان على مستوى املوشح الواحد

  لـ  واللوم فيه أحلى من القب  ل   ـذذة العـاحلب جينيك ل
  بـأصله اللعوجد اهلوى يب       من اهلوى سبب   لكل شيء   

  نـ  كان اإلحسان من احلس  د يغين   ـان جـ لو ك وأن
 اختالف عدد التفعيالت يف البحر الواحد بني غصن وآخر، فيأيت الغصن -3
   69:  حزمون  كقول ابن،بتفعيلة واحدة، والغصن الثاين بتفعيلتني األول 

  عـالمـرا     الـيـ  الن را   ـ السراج     األزها عني بكّيـي
  عـدامـ  م نثرا   ت را     كي ـسكُ   فاج   ـنعم الرت ان ـوك

فكل غصن من :" موضحا املثال السابق     يقول الدكتور مصطفى عوض الكرمي 
ألخرى تفعيلة األغصان اجليمية تفعيلتان من الرجز، وكل غصن من األغصان ا

  .70" واحدة من نفس البحر 
ما ال مدخل لشيء منه يف شيء من  "هوف ،     أما القسم الثاين من املوشحات

 والعدد الذي ال ، واجلم الغفري، وهذا القسم منها هو الكثري.أوزان العرب
 وقد حاول ذلك . وهنا تربز صعوبة حصر هذه األوزان وتقعيدها.71ط ــينضب

وكنت أردت أن :"  يقول ذاكرا ذلك.، ولكن حماولته باءت بالفشلابن سناء امللك
 وميزانا ألوتادها وأسباا، فعز ذلك وأعوز، ،أقيم هلا عروضا يكون دفترا حلساا

  .72"  وانفالا من الكف ،خلروجها عن احلصر
  :      وهذه األوزان اجلديدة ميكن معرفتها بطريقتني 

                                                 

   .67:  ، ص السابقاملرجع :  ينظر- 68
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قسم ألبياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق " : يقول ابن سناء امللك - 1     
كما تا مبيزان العروض، وهو عرف أوزان األشعار، وال يحتاج فيها إىل وز
  .73"أكثرها
ك النظم، مضطرب الوزن، مهلهل النسج، مفكّ"  قسم يعرف بالتلحني ألنه- 2     

  : طيلي كقول األعمى الت، وال دخوله من خروجه،ال حيس الذوق صحته من سقمه
  

  ي     ال قرب اهللا اللواحيـأنت اقتراح
  من شاء أن يقول     فإين لست أمسع     خضعت يف هواك     وما كنت ألخضع

  عـع مشفـفيـشعلى رضاك    حسيب 
  74اح     بني ارتياع وارتياح ـوان صـنش

ويؤكد ابن سناء امللك أن مثل هذا النوع من املوشحات ال يستقيم وزنه إال      
ال يعلم صاحله من فاسده، وسامله من مكسوره إال مبيزان التلحني، :" فيقول،لتلحنيبا

 سقمه، يفإن منه ما يشهد الذوق بزحافه، بل بكسره، فيجرب التلحني كسره، ويشف
كما يرى ابن سناء . 75"ويرده صحيحا ما به قلبة، وساكنا ال تضطرب فيه كلمة

 واملالئكة املقربون من ،ون من أهل هذا الفنال يعلمه إال العامل" هذا النوع أن امللك 
 وال ،إال فالبصري حيذرهو . ومثل هذا ال يقدم عليه إال مثل األعمى.أهل هذه الصناعة

 ويؤكد ،ويف هذا الكالم ما يوضح صعوبة نظم هذا النوع من املوشح. 76"ينظره
  . قيمته الكربى 

 معني أو كلمة  كلفظ، وهناك نوع ثالث يستوجب توفر دعامة ما- 3     
:"  يقول عنه ابن سناء امللك . تعني املغين على إقامة حلنه بصفة مالئمة،خمصوصة
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وقسم ال حيتمله التلحني وال ميشي به إال بأن يتوكأ على لفظة ال معىن هلا تكون 
  : دعامة للتلحني وعكازا للمغين ، كقول ابن بقي 

  جـات احلجيـنـاات احلدوج     فتـ ظبيير قتلأـ ث  الب  ـن طـم
بني اجلزءين اجليميني من هذا " ال ال "      فإن التلحني ال يستقيم إال بأن يقول 

  .77"القفل
     وبدراسة ابن سناء امللك العروضية، يتضح أن عملية بناء املوشح عروضيا، 

وقد قدم الدكتور يوسف عيد ونظريه .نظم بعشوائية أو تلقائيةعملية واعية، فهو ال ي 
ور فوزي سعد عيسى دراسة حديثة تبني أن باب التحرر على مستوى العروض الدكت

قد بدأ مبكرا يف الشعر العريب، فقد انشغل الوشاحون باختيار البحور الشعرية 
  :  وهذا ميكن توضيحه على النحو اآليت.املناسبة

     أورد كل من الدكتور فوزي سعد عيسى والدكتور يوسف عيد تفسريات 
ا أن مهن كالت اجلانب اخلفي من زاوية األوزان اخلاصة باملوشح، وبيمهمة، أضاء

  : الطريقة العروضية له أحدثت بعض التغريات ميكن توضيحها كما يلي 
املمتد، واملنسرد، واملتئد، واملطرد، : د الوشاحون أوزانا جديدة منها     ولّ

 البحور الشعرية خذت تفعيالا من تفعيالتوهذه حبور مهملة أُ. 78واملستطيل 
  79: ومن ذلك ما يلي . املعروفة، لكن بزيادة بعض احلركات أو نقصاا 

  اعيالن     فعولن فاع ـمف                                 
  ل ـاعيـمف   والن ـعـف                                 
  مفاعيلن فع    ن ـمفاعيالت                                 

  ع ـفعولن ف   ن ـوالتـفع                                 
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  )فعوالن(فعلن مفاعيل    ن ـمستفعالت                                 
  ن ـفعل فعلن   ن ـعوالتـمف                                 
  ن مفعول ـفعل ان ـعوالتـمف                                 

سعد عيسى أن الوشاحني استخدموا بعض التفعيالت ور فوزي      ويذكر الدكت
يف " األصول" املعروفة سابقا، لكن غريوا حبورها؛ فقد وضعوا أيديهم على فكرة 

الدوائر اخلليلية، فاستفادوا منها، كما استفادوا من فكرة الزحافات والعلل، ومن 
مية واملستعملة، وولدوا ونظروا إىل البحور املهملة والقد. فكرة املشطور واملنهوك 

 ومنها ما يدخل يف باب         ،"املشتبه"منها أوزانا جديدة، منها ما يدخل يف باب 
  : ومن أمثلة ذلك ما يلي . 80"املولد"

   81:      نظم أحد الوشاحني على وزن املستطيل، وهو مأخوذ من الطويل فقال 
  اظ تصيبقلـوب  تصابت     بـأحل

  ال وجد  قلوبكيف تبقى    ب: فقـل
  82: وقد جاءت تفعيالت هذا املوشح على النحو اآليت 

                   مفـاعي     فعولـن     مفاعيلن     فعولن 
  ) فعولن(                  مفاعيلن      فعولـن     مفاعيلن     فعول 

  83:  ما قاله ابن الفرس يف بعض من موشح له :مثلةاألومن 
  لشـوق أغلـبأغالبه واا من ـي
   وصلـه والنجـم أقـربيرجتأو

  سددت باب الرضا عن كل مطلب
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  84: هذه املوشح من أصل اتث وزا و
  مستفع لن     فاعالتن     فاعالتـن

  85:  فقال من موشح له ،ونظم ابن عريب على منهوك البسيط
  وبـا صاح إن القلـي                      

  مـيعـوب     يف نـ الغيبسرأضحت 
مستفعلن (ثالث مرات يف األدوار و) مستفعلن فاعلن : ( وتفعيالته هي 

  .86 وهذه التفعيالت تتقاطع مع حبر اتث .يف األقفال)  مستفعلن فاعالن- فاعالن
  .87أما خملع البسيط، فقد أكثر الوشاحون النظم فيه، لكن بأضرب جديدة 

  88: منه ولألعمى التطيلي موشح نظمه على خملع البسيط، يقول 
  ن صرت كاخليالأنبيك ييا نازح الدار سل خيالك     

  أحبـب بـه زائرا أملـا
  أباح وردا ما كان  حيمى
  من مبسم ذي غروب أملى

  مـا يف برده وأظأكـرع
   بالزاللاأعجب به موردا أنالـك     زيادة الظمـ

شطر ماعدا ال). مستفعلن فاعلن فعولن: ( ا  وأقفال هذا املوشح وأدواره وز
   . 89فقد شذ وزنه  " أباح وردا "
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قد يلتبس :"      وهذا التداخل يف األوزان أوضحه الدكتور فوزي سعد عيسى بقوله
اهلزج باملطرد، واملديد بالرمل، والطويل باملقتضب، واملطرد باملقتضب، واملنسرح 

  .90" بالرجز أو السريع 
 البيت، ومل يوازنوا بني      كما مجع الوشاحون بني املشطور واملنهوك يف قفل

كأمنا أرادوا بذلك " الشطرين، فجاء أحدمها أطول أو أقصر من سائر األجزاء، و
   .91" خبتامهمتييز القفل يف البيت، وتنويع اللحن فيه تنويعا يؤذن 

" مضفرا"نظموا شطر البيت:"      ويذكر الدكتور فوزي سعد عيسى أن الوشاحني 
أو قدموا عليه فقرة فأتوا " مذيال"قرة أو فقرتني فأتوا به بفقرة أو فقرتني واعقبوه بف

وجعلوه مذيال أو " جمنحا" وقدموا عليه فقرة وأعقبوه بأخرى فأتوا به " مرؤوسا"به 
    .92 ."..مرؤوسا يف القفل 

  : ، كما يف قول عبادة بن ماء السماءعلى اليمني      وذيل الوشاحون املوشح بفقرة
  

  مرا و مل يعـدلمن ويل     يف أمة أ
  يـعزل     إال حلاظ الرشإ األكحل

  .93وهذا من مذيل السريع 
  94: قول ابن زهر : ومن أمثلة املذيل بفقرة من اليسار

  هل لقلـيب قـرار
  واألحبـة سـاروا     رواحـا             
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   .يففوهذا من مذيل اخلـ
  95: وقال الششتري من املذيل بفقرتني مايلي 

   ال وقد جال           حب رسول اهللا ديين     لـم                
                          غياهب الشك باليقني 

  .وهذا من مذيل البسيط
     ويبني الدكتور فوزي سعد عيسى أن الوشاحني جيزئون يف البيت كما يف قول 

  : 96ابن سهل 
  ا عذره                   هل يلحى يف محل ما يلقى     عذري أبدى الصب

                    قد سر احلبيب أن أشقـى     وأنـا راض بـما سره 
  .املشتبه بالسريع أو املقتضب وقد جعل ابن سهل هذا املطلع من الرجز 

  .97 فعلن - مستفعلن–فعولن : ووزنه
     وجيزئ الوشاحون الشطرين يف املوشحة الواحدة كما فعل ابن شرف يف إحدى 

  98: موشحاته 
    بالفقه والوعظ    تسيب تقى من الذ     يف السوسن الغض  رب األصداغ  عقا

  99: ووزا 
     مستفعلن فعلن     مستفعلن فعلن     مستفعلن فعالن     مستفعلن فعلن     

  100:      وميضي هذا التنويع ويتضح مع قول ابن عريب من موشح له 
  إين أنا العبد     كما هو الرب
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  الفقر والذنبويل بذا عهد    
  من قربه بعد     وبعده قرب

  أعمى الـورى     فانـظر تـرى     مـاذا تـرى
  تـرى  العبـر     ملـن نـظـر     على  السـرر
  يبدي  العجاب     خلف احلجاب     وال تـجـاب

  : واملقتطف السابق، جاءت أجزاء البيت فيه على منطني 
  :  مزدوجة، وشطره أغصان ةأحدمها من ثالث

  .مستفعلن مستف، وهو من مشتبه البسيط 
  :  أغصان جمزأة إىل ثالث فقر، وشطره ة     والثاين من ثالث

  101مستفعلن     مستفعلن     مستفعلن 
  :  أوهلما على وزن ،ويليهما قفل مكون من مسطني

  مستفعلن     مستفعلن     فعلن 
  : والثاين 

  102مستفعلن     مستفعلن    فعلن 
  103: قول وذلك حيث ي

  الـدا إال إذا متـد النـعن
  األحلى كأس الندمي باملورد 

الدكتور يوسف عيد، موضحا تلك االستحداثات اليت أتى ا      ويضيف 
أضاف شعراء املوشحات أوزانا جديدة كثرية معظمها ذات :" الوشاحون، فيقول 

ام واألحلان ىل األنغإولعل هذه األوزان ذات التفعيلتني كانت أقرب . تفعيلتني 
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وآالت الطرب، وأكثر انسجاما للغناء ألا أوزان قصرية ذات إيقاع موسيقي لطيف 
 يعطي نربات أو نغمات سريعة تزيد الطرب وتدعو ،باألمساع، خفيف على األرواح

وهذا ما ساعد على ألفة املوشحات ومناسبتها لألذن رغم بعض .104"إىل الرقص
  .الشذوذ العروضي 

  :ة ـيـفـقـالت     
التفنن العروضي كان هناك تنويع يف القوايف؛ فلم حيفل الوشاحون      إىل جانب 

  . بالقافية املوحدة، بل كسروا هذه الرتابة وعمدوا إىل التعدد 
     ويذكر الدكتور فوزي سعد عيسى أن الغرض من تعدد القوايف عند الوشاحني 

  .105وإذكاء درجة التأثري لديها هو إثراء املوشحة باملوسيقى، وإمدادها باحليوية، 
     ويوضح الدكتور السيد مصطفى غازي طريقة تنويع القوايف داخل املوشحة 

وختتلف تقفية البيت يف املوشحة باختالف أمناط البنية، وأقل ما يبىن على :" فيقول 
ويتراوح عدد القوايف يف الدور بني قافية ومخس . قافيتني فصاعدا، إىل عشر قواف 

وتتراوح يف القفل بني قافية ومثاين قواف، وما كان مبنيا على قافية يف اجلزء  قواف،
وقد يبىن على قواف خمتلفة أو متفرقة، وقد جيمع املتفق . فصاعدا إىل أربع قواف 
  .106" منها واملختلف يف تقفيته 

ضاحك " موشحه األعمى التطيلي :     ومن أمثلة املوشحات اليت بنيت على قافيتني
  107" : انعن مج
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  صدرين مجان     سافر على بدر     ضاق عنه الزمان     وحواه عضاحك 
    شفين ما  أجـد آه مـما أجد    

    باطش  متـئـد قام يب وقـعد                            
  قد     قال يل أين قـد: كلما قلت

  القطـروانثىن خوط بان     ذا مهـز نضر     عابثتـه يـدان     للصبا و
  : 108 متنوعة، كما يف قول األعمى التطيلي  غريكما تأيت القافية يف القفل

  واحيـأنت اقتراحي     ال قرب اهللا الل
  من شاء أن يقول فإين لست أمسع     خضعت يف هواك وما كنت ألخضع

  عـاك شفيع مشفـى رضـحسيب عل
  احـنشوان صاح     بني ارتياع وارتي

  ى بطايل     أين الشمول باهللا من تلك الشمائليا من يطيل عتيب وال حيظ
  لـا حبايـها مـل العقول فدتـحباي

  ل يف مجاحي     شوقا إليها من جناحـه
  حب املالح فرض وباقي الظرف سنه     واحلسن فتنة وكفى باحلسن فتنه

 وقد وصف ابن سعيد .ويعمد الوشاحون إىل الترصيع يف القوايف مزامحني بينها
، إذ مجع يف موشحته 109" بأن له قدرة على مضايقة القوايف" حزمونالوشاح ابن 

اليت رثى فيها أبا احلمالت، حشدا كبريا من القوايف، وعمد إىل جتنيسها يف األدوار 
  :111،إذ يقول 110

       عليـك أوىل أن جيـودابـع صـما املدامع م
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  رزء أحلـك اللحـود سقـى الربيـة صـاب                   
  أصــاب     إال النصارى واليهـود قفكل خلـ

  نـاديت قلبا مصـاب      جيري على امليت العهود
     112:وتزداد املزامحة يف القفل األخري حيث يقول 

  يا قليب املهتاج     تـصـبـرا     زان الثرى      مدافـع
  ابن أيب احلجاج     فهل  تـرى      ملـا جرى     مدافـع؟ 

ومن أمثلة ذلك ما . 113تجنيس داخل األقفال اخلاصةكما قام الششتري بال
  : يلي

  صاح الح الصباح للحبـر
  بـربعد ليـل دجـاه باحل

  أشرقـت مشسـه ملرآتـه
  114وتوارى حجـاب ظلماتـه      

ختطيطا بني فيه أبسط صورة تقفية وقد وضع الدكتور مصطفى عوض الكرمي 
  115: داخل املوشح، فكانت على النحو اآليت 

  أ أ أ
  بب 

  حـ حـ حـ
  ب ب
  د د د
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  ب ب
 شبيه باملسمطة ،كما يذكر الدكتور مصطفى عوض الكرمي ، الشكلاوهذ

  116: املخمسة اليت تأيت على النحو اآليت 
  أ أ    أ أ
  ب

  حـ حـ     حـ حـ
  ب

  د د   د د
  ب

هذا املخطط األكثر بساطة يف بناء املوشحة، حيث ختتلف قوايف األقفال، ويعد 
 أجزاء، ثالثة منها على القافية ة فاحلالة األوىل مكونة من مخس؛اروتتعدد قوايف األدو

  .117الفرعية، واثنان على القافية املكررة
ويف احلالة الثانية أربعة أجزاء على القافية الفرعية وواحد على القافية 

  .118املكررة
     ويشري الدكتور مصطفى عوض الكرمي إىل أن هذه الصورة قد تقودنا إىل اعتقاد 

ن املوشح ماهو إال تطوير للمسمطة من حيث التقفية، وذلك ألن طريقة تقفية أ
ويضيف الدكتور مصطفى عوض الكرمي أن غالبية الوشاحني . املوشح معقدة جدا 

  119:حيبذون الشكل اآليت يف تقفية موشحام 
  أ   ب

                                                 
 .58:  ، ص السابقاملرجع :  ينظر - 116
 .املرجع نفسه: ينظر  - 117
 .املرجع نفسه:  ينظر - 118
  .املرجع نفسه:  ينظر - 119
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  أ   ب
  حـ  د
  حـ  د
  حـ  د
  أ   ب
  أ   ب

  :120وشحاته من احدى مومن أمثلة ذلك قول ابن غياث 
  راعوا وداديـم يـيب     فلـ عنهم مغيالط                    

                      هذا شـأن الغريب     ينسى بطـول البعـاد
                      مل يكن  بـاختياري     لكن حبكـم القضـاء
                      رحليت عن ديـاري     فصرت فـي الغربـاء

            إن  سلوت ـاري     أطلـت ليلي بكـائي          
                      ليـس لـي  جميب     يف الليل حيث أنـادي
                      غري دمـع  سكيب     وال عـج يف ازديـاد

ويربز لنا الدكتور فوزي سعد عيسى مقدرة الوشاحني على التالعب بالقوايف، 
اليت غريوا   يتحركون حبرية ضمن قيودهم ،ى السالسلبتشبيههم مبن يرقصون عل
  .121منها، لكنهم مل يستبدلوها 

   :موضوعات املوشح
     يرى ابن سناء امللك وغريه من املنظرين لفن التوشيح، أن للوشاح أن ينظم يف 

قال ابن سناء . مجيع األغراض اليت كانت القصائد التقليدية تنظم فيها 

                                                 
 .139:، ص" ديوان املوشحات األندلسية : "  السيد مصطفى غازي - 120
 .113املرجع السابق ، ص :  ينظر- 121
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عمل يف أنواع الشعر من الغزل واملدح والرثاء ل فيها ما يعمواملوشحات ي":امللك
   .122"واهلجو واون والزهد 

الغزل، واخلمر، واملدح، والطبيعة، والرثاء، واهلزل، :      وأبرز أغراض املوشح هي
 ، كالغزل واملدح،وقد جيمع املوشح بني أكثر من غرض. واون، والزهد والتصوف

صيدة التقليدية فعل يف القعلى حنو ما ي.  
  . موشحات األندلسيني، توضح قول ابن سناء امللك وغريه على     وفيما يلي أمثلة 

  :زل ــ الغ- 1     
وملا كان . وقد أجاد الوشاحون يف هذا الغرض . حصى املوشحات الغزلية      ال ت

وشح، الوشاحون يف بادئ األمر شعراء قصيدة غدت معانيهم الغزلية هي نفسها يف امل
صني يف فن التوشيح؛ فعواطف الشوق، تخ األمر بالنسبة إىل الوشاحني املونفس

وإظهار اللوعة، ووصف أيام الفراق، وتصوير اجلمال احلسي، مترددة يف كل زمان 
  .123وليس االختالف إال يف طريقة التناول .  كل ذلك مشاع بينهم .ومكان

، والبدر، القصيدة؛ فهي الشمس     واملرأة هي مركز الغزل يف املوشح كما يف 
  ...والصباح 

  : 124     ومن مناذج املوشحات الغزلية قول ابن شرف من موشح له 
  كـينـى جبـدرا     علـع البـمن أطل

  كـن جفونـيـرا     بـحـودع السأو
  كـينـل  رطـبف     ـرامـالس وروع 

  لك مـن  قـد     مـهمـا تــأود يـا
  ا مــورد إىل الزهـر    خــدىأهـد

                                                 
 .51:  ، ص "دار الطراز" - 122
 .22:، ص"املوشحات واألزجال األندلسية يف عصر املوحدين :"  ينظر فوزي سعد عيسى - 123
 .26:، ص2، م"ديوان املوشحات األندلسية :" د مصطفى غازي  السي- 124
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وقد " . ضاحك عن مجان " ومن تلك النماذج موشح األعمى التطيلي املشهور      
أن :" تفوق فيه على بعض معاصريه من وشاحي األندلس، فقد ذكر ابن خلدون 

مجاعة من الوشاحني اجتمعوا يف جملس من جمالس إشبيلية واستحضر كل واحد منهم 
ى التطيلي إلنشاد موشحته، وماكاد ينتهي موشحة، ألفها وتأنق فيها، فتقدم األعم

   .125" حىت قام كل وشاح بتمزيق موشحته إعجابا ا 
  126:      يقول التطيلي من موشحه السابق الذكر 

  ن مجان     سافر عن بدر     ضاق عنه الزمان     وحواه صدريعضاحك 
  دـا أجـد     شفين مــا أجـآه مم

  دـش متئـاطـد     بـقع ام يب وـق
  ن قدـال يل أيـ  ق  قد   ا قلتـكلم                      

  ا والقطرـدان     للصبـابثة يـر     عـز نضـان    ذا مهـوانثىن خوط ب
 مبوضوع التغزل بالغلمان والسقاة لكثرة جمالس ، مثل القصيدة،     ويرتبط املوشح

 األنوثية املتعلقة  ويف املوشحات اليت نظمت يف هذا املوضوع تنقل املعاين.الشراب
   .127بغزل املرأة 

  :رة ـمـ اخل- 2     
 فالوشاحون ،ختتلف املوشحات اخلمرية يف معانيها عن القصائد اخلمرية     ال 

يهتمون بذكر ألواا ويصفون جمالسها وما فيها من طرب، وما حيفها من مناظر 
  : 129 كقول األعمى التطيلي ،128 ويتغزلون بسقاا ،طبيعية

  

                                                 
 .1140 -1139، ص "املقدمة" - 125
 .57:، ص " دار الطراز :"  ابن سناء امللك - 126
 .36:، ص"املوشحات واالزجال األندلسية يف عصر املوحدين:"  ينظر فوزي سعد عيسى- 127
 .55:املرجع نفسه ، ص :  ينظر - 128
 .63:  دار الطراز ، ص: ابن سناء امللك - 129
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  نسى ا الوجد     واستحضر اجلالس     كما اقتضى الود    يدر لنا أكوابأ    
   ت يا صاحدن بالصبا شرعا     ما عاش                       
  ا     عن منطق الالحي ـالسمع ونزه                        
  راح ـفاحلكم أن تسعى     عليك بال                       

   هما اخلدـيلويـك الورد     حف يصدغي آس    اب     ونقلـ     أنامل العن

   :دحـمـ ال- 3     
 إذ كان خمترع املوشح ،     من الطبيعي أن يكون املدح من أغراض املوشحات

  .130شاعر البالط امللكي يصاحب األمراء ويسعى إىل التقرب منهم 
ف الطبيعة واخلمور هل موشحة املدح مثل قصيدة املدح بالغزل أو وصتس     وقد ت

   .131وذلك قبل الولوج إىل الغرض العام، وميكن أن تستقل املوشحة بغرض املدح
    ومن مناذج املوشحات املنظومة يف غرض املدح املوشحة املشهورة اليت قاهلا ابن 

  : 132يقول منها .اخلطيب مادحا الغين باهللا صاحب غرناطة 
  

  دـن كل أحـه عـى     الغين باللـمصطفى اهللا مسي املصطف
  دـب عقـفدح اخلط د وىف    وإذا ما ـد العهـن إذا عقـم

  حيث بيت النصر مرفوع العمدى    كف ين قيس وسعد وـمن ب
  زكي املغرس ل ـحيث بيت النصر حممي احلمى     وجىن الفض

  رستى املغـدى هب إلـا     والنـل خيمـل ظليـواهلوى ظ 
وغريه من الباحثني أن موشحات املدح قد      ويذكر الدكتور مصطفى الشكعة 

  .، إىل نئة األمراء حبلول مناسبات كثرية)املدح( الغرض العام عنخترج أحيانا كثرية 

                                                 
 .69-68: ، ص "املوشحات واألزجال األندلسية يف عصر املوحدين :" فوزي سعد عيسى :  ينظر - 130
 .املرجع نفسه: ينظر - 131
 .488، ص 2، م"ديوان املوشحات األندلسية :" سيد مصطفى غازي ال:  132
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ومن ذلك ما جنده عند ابن زمرك يف موشحاته اليت مدح فيها أمري غرناطة يف 
وتتردد يف موشحات املدح معاين الكرم، والعلم، واألخالق . مناسبات خاصة 

ومما .133لسامية، وذكر املقام العايل وذلك على حنو ما جنده يف القصيدة التقليدية ا
   : 134قاله ابن زمرك يف مدح الغين باهللا صاحب غرناطة مايلي

  داـالع ن سطوة ـا     خياف مـمـن مـتيون العدـمؤم
  الردى ذهب اخلطب وـ    وموفارج الكرب إن  ألـمـا 

  ا بداـر مـدا غيـا عـا     ومـقد راق حسنا وفاق حلم
     وقد بني الدكتور فوزي سعد عيسى أن مضمون موشحة املدح ينطوي على 

وقوف : ح الشعرية عند شعراء القصيد، منهاجدت يف مقدمات املدائمعامل كثرية و
  .  135الوشاحني على الديار، وذكرهم ملشاق الرحلة إىل املمدوح 

ن موشحات املدح اليت تتناول مدح      ويالحظ الدكتور مصطفى عوض الكرمي أ
تتضمن وصف عواطف الشوق وتصوير احلنني إىل رؤية الروضة ) ص(الرسول 
 ومنهم ابن الصباغ الذي يقول ، وقد أجاد الوشاحون يف هذا الغرض.136الشريفة 

  :137من موشحة له 

  دـعـرج السـألمحد جة كالقمر الزاهر     يف أب

  ـجدـ مناـل سـعالؤها يسيب بنوره الباهر     ك

  
  

                                                 
  .436: ، ص "األدب األندلسي موضوعاته وفنونه :"  ينظر- 133
 .510: ، ص " املصدر السابق :" د مصطفى غازي  السي- 134
 .71: ،ص "املوشحات واألزجال األندلسية يف عصر املوحدين:" فوزي سعد عيسى: ينظر- 135
  . 34: ، ص " فن التوشيح :"  ينظر-  136
 . 411: ، ص2، م"ديوان املوشحات األندلسية :"  السيد مصطفى غازي - 137
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   :  وصف الطبيعة- 4     
 لفن التوشيح، أنه من البديهي أن يكون وصف الطبيعة الدارسني     يرى بعض 

األندلس جبمال طبيعتها واشتهرت بتنوع ترفأحد أغراض املوشح البارزة، فقد ع 
 واستقلت القصائد ا ،"شعر الروضيات"ي بعض الشعر موقد س. الرياض وكثرا 

وتقلد وشاحو :" لذلك جند الدكتور مصطفى الشكعة يقول . 138ا وإشادة وصف
األندلس املرتبة الثانية بعد شعراء القصيدة يف نفس الغرض، فوصفوا األار وخلعوا 

  .139" عليها جمموعة من األلوان البهيجة وذكروا صورها املتحركة الفعالة 
  : 140     وعلى غرار ذلك يقول ابن زهر من إحدى موشحاته 

  فتق املسك بكافور الصباح     ووشت بالروض أعراف الرياح
  قـاسقنيها قبل نور الفلـف

  ورقـاء الورق بني الـوغن
  كامحرار الشمس عند الشفق

  نسج املزج عليها حني الح     فلك اللهو ومشس اإلصطباح
 ميزجون بني وصف الطبيعة ني     ويذكر الدكتور فوزي سعد عيسى أن الوشاح

أخرى، كالغزل واخلمر، ألن جمالس الشراب كثريا ما كانت تقام يف وأغراض 
صف مجال و وقد يرتبط ذلك كله بغرض احلنني إىل الوطن، و.رحاب الطبيعة

يستنهض عواطف احلزن وآالم و ،طبيعته، فيجسد الوشاح مالمح الغربة يف موشحته
  .141فراق األرض واألحبة 

  :142ة ضمنها شوقه إىل غرناطة      ويظهر ذلك يف قول ابن زمرك يف موشح

                                                 
 .49: السابق ، صاملرجع : فوزي سعد عيسى :  ينظر -138
 .422: ، ص"األدب األندلسي موضوعاته وفنونه " - 139
 . 118: املصدر السابق ، ص : غازي  مصطفى السيد- 140
 .49:،ص"املوشحات واألزجال األندلسية يف عصر املوحدين:"  ينظر- 141
 . 507:، ص 2، م" ديوان املوشحات األندلسية :"  السيد غازي - 142
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  ة سالمي     وصف هلا عهدي السليمـلغ لغرناطـأب

  مـيف ليلة السلي امي     ما بت ـفلو رعى طيفها ذم
  ة الرضابـ خل كم بت فيها على اقتراح     أعل من

  ابـزاا الثغر باحلب راح     قد  ا كؤوس ـأدير منه
  ة الشبابنشوان يف روضكاملهر يف اجلماح    ال ـأخت

  مـام     مباهيا روضه الوسيـأضاحك الزهر يف الكم              
  وام     إذ هب من جوها نسيمـوأفضح الغصن يف الق              

  : الرثاء  -5
نشئت للغناء، يف أغراض كالرثاء، نظم املوشحات، وهي اليت أُستبعد أن تيقد      

ملنظومة يف هذا الغرض جعل املنظرين هلذا غري أن وجود بعض املوشحات األندلسية ا
  . رثاء ن يقولون جبواز استخدامه لغرض الالف

 موشح البن حزمون نظمه يف رثاء أيب :     ومن األمثلة على موشحات الرثاء
  : 143 ومنه ما يلي . قائد األعنة ببلنسية، الذي قتله نصارى االسبان،احلمالت

  عـالمـرا     الـنيـل السراج     األزهرا     اييا عني بك
  عـدامـتنثرا     م فكسرا     كي  اج     ـوكان نعم الرت

  داملتق ر     مثل الشهاب ـغمن آل سعد ا
  دـفق ا أن ـر     عليه ملـ مجيع البشبكى

  ردـر     والسمهري املطـالذك واملشريف 
  دـلى العدو متئـشق الصفوف وكر     ع

  راجع     من الثرى     أو الورى  اج      على ـو أنه منعـل
  ضاجعـرا     وال امترا     تـال افتـعادت لنا االفراح     ب

                                                 
 .135 : ، ص السابق املصدر - 143
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املوشحات املنظومة يف هذا الغرض املوشحات اخلمس اليت قاهلا ابن ومن مناذج      
:  مساه، خصصه لذلك، وقد جعلها يف جزء من ديوانه."أم اد"جبري يف رثاء زوجه 

ولكن ما يزال يف حكم الضائع من " .  تأبني القرين الصاحل نتيجة وجد اجلوانح، يف"
  . 144األدب األندلسي 

وهناك رثاء املدن واملمالك، مثل موشحة البن اللبانة، قاهلا يف رثاء املعتمد بن 
   : 145 ومنها قوله ، والبكاء على زوال حكمه،عباد

  اديـمحإ م ـدهـن حيمـاد     ومـن يل مبدح بين عبـم  
  اديـن أجلها حسـاد     عذرت مـميع ات بال ـتلك هب  

  ن الورق     راشوا جناحي مث طوقوا عنقيـحكتين الورق بي
  يدا ن يعرب وهو أسناهم ـدا     مـه اعتمـاهللا ملك علي

  ارا وصالوا أسداـالوا حبـ     سـد وفدام إذا عن وفـوه
رثاء يشترط فيها      ويرى الدكتور فوزي سعد عيسى أن املوشحات اليت تتناول ال

  .  146االبتعاد عن الغنائية املفرطة، كما يشترط إضفاء نوع من جدية املناسبة 
   :اء ــجــاهل -6      

 إال أن .     قد يظهر أن اهلجاء ال يتناسب وفن التوشيح الذي نشأ للغناء والطرب
–اح  للوش، تبعا لذلك، فجاز.بعض الوشاحني األندلسيني قد نظموا يف هذا الغرض

 موشحات نظمها ابن :ومن مناذج ذلك. الغرض أن ينظم يف ذلك –أي وشاح
 وقد اشتهر ابن حزمون باهلجاء .حزمون، عارض فيها بعض الوشاحني األندلسيني

وقد سجل موشحاته اهلجائية . الالذع، وسيطرت الرتعة احلجاجية على موشحاته 

                                                 
لكتايب  الذيل والتكملة:"أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري األوسي املراكشي:  ينظر - 144

  . 608: ،   ص 2، ج5، حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار الثقافة، س"املوصول والصلة 
 .74: دار الطراز ، ص:   ابن سناء امللك - 145
 .81: ، ص"دلسية يف عصر املوحديناملوشحات واألزجال األن:"  ينظر- 146
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 حذفها ،ف، حمقق الكتاب ولكن الدكتور شوقي ضي."املغرب" ابن سعيد يف كتابه 
147ذاء من نشرته ملا فيها من ب.   

   : الزهد والتصوف - 7     
     قد يبدو لنا أن املوضوعات الدينية ال صلة هلا بفن التوشيح، ذلك الفن الذي 
نشأ يف أحضان الطرب، وتناول أصحابه املوضوعات الالهية، كالغزل وما إليه، 

ومة يف أغراض دينية، كالزهد والتصوف ولكن وجود كثري من املوشحات املنظ
واملديح النبوي، جعل املنظرين، ويف طليعتهم ابن سناء امللك، يذكرون أن للوشاح 

ويكفي أن نستشهد ببعض . 148أن يوظف هذا الفن لطرق املوضوعات الدينية 
 خاصة يف عصر املوحدين، كابن عريب والششتري وابن ،الوشاحني األندلسيني

ثر وشاحو ذلك العصر من النظم يف األغراض الدينية حيث متثل وقد أك. الصباغ 
ظم يف التوشيح يف أغراض أخرى يف املوضوعات الدينية عندهم حوايل ثلث ما ن

  .149 وهذا دليل على طواعية املوشحة ملثل هذه املوضوعات .العصر نفسه
ياة  فبعد احل؛     فكان الزهد والتصوف بذلك نقطة حتول يف مسار فن التوشيح

 وكأنه حيقق بعضا من .العابثة انتقل الوشاح األندلسي إىل حياة جدية وذات هدف
 ويرى الدكتور مصطفى الشكعة أن الوشاحني املتصوفني يف .التوازن النفسي

األندلس عربوا عن مشاعرهم بطاقة إميانية كبرية، وحققوا ذلك يف آللئ توشيحية 
  .150متقنة 

                                                 
 .214: ، ص 2ج:  ينظر - 147
 . 51: ، ص " دار الطراز :" ابن سناء امللك :  ينظر - 148
 .83:، ص "املوشحات واألزجال األندلسية يف عصر املوحدين:" فوزي سعد عيسى: ينظر- 149
 .440: ، ص " األدب األندلسي موضوعاته وفنونه " - 150
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 مبا يف ذلك ، جماهدام وأحواهلم،ثل الشعراء م،ويصف الوشاحون املتصوفون     
، 151 ويرمسون نظرم إىل احلياة بأسلوب رائع ،من تعب ومشقة وأنواء الذنوب

  152: كقول ابن عريب 
  وبـمنري القل ا ـي
  وبـشموس الغيـب

  بـاحلبي  اتـنفح
  اـليـع واىل ـتـت

  فتريين احلق طلق احمليا
ور املتصوفني يف موشحام تصف      ويبني الدكتور فوزي سعد عيسى أن ص

بإرادة مراحل تطورهم الروحي، حيث يغيب الوعي بالواقع ومتتزج إرادة احملب 
 وهذا ما عرفت به موشحات ابن عريب .احملبوب حتت نظام وحدوي تام

  154:  هذه املوشحات إحدى،إذ يقول من 153الصوفية
   فنائي يف الفنا عن
  رداءـيبدو سر ال
  اءـالسن والسنا و
  اـسرمدي ا صمد

  اـأحديا أزليا علي
     فابن عريب يرى أن احلق أصل كل موجود، وأنه يتخلل العامل بفيض من صفاته 
اليت جتلت يف كل شيء من الكون، وأن اإلنسان مجع يف نفسه هذه الصفات مجيعا، 

                                                 
 . 92: املرجع السابق ، ص : سىفوزي سعد عي:  ينظر- 151
  . 268:  ، ص 2، م" ديوان املوشحات األندلسية : "  السيد مصطفى غازي - 152
 .95: ،ص " املوشحات واألزجال األندلسية يف عصر املوحدين "- 153
 . 269: ، ص 2م" ديوان املوشحات األندلسية :"  غازي مصطفى السيد- 154
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. 155"فكان عاملا صغريا فيه كل ما يف العامل األكرب من صفات اجلمال واجلالل
 رسم نظرية فلسفية عاملية تسهل على املتأمل فهم الغامض من احلقيقة وكأمنا حياول

  156.  والتخلص إىل سبيل أجنح وأسعد ،الكونية
     وحيذو الششتري حذو أستاذه ابن عريب يف ترديد أفكاره حول أصل وحدة 

 ، 157 فال جمال للثنائية، أي بني احلق واخللق،الوجود، فال فرق بني احملب واحملبوب
  : 158فيقول من إحدى موشحاته 
  الـ     بال مق  سريا قد فشاـي

  الـيب     بذا املثـر غيـوقد ظه
  الـ من احملـود غريي   أرى وج

  يـ خيال ف   دوين ن ـل مـوك
  يف كل حيـىن    عـد املـحـمت

يذكر اخلمور يف موشحات التصوف على سبيل اإلشارة والرمز، كما ه     وت 
احلب اإلهلي املتدفق، شرا  الصوفية، إذ منبع هذه اخلمور هو ئداحلال يف القصا

يقول  .159 فيه، وتسكر األرواح وتصرف العقول عن كل ما هو دنيويإمثحالل ال 
  : 160ابن عريب 

  ة الروح      يا صاحيب ـي الراح راحـف                              
  اح ـفصإة ـالـ                              فقل ا مق

  اح ـنص ن وـ                              ما بني عاذلي

                                                 
  . 97:، ص املرجع السابق :  فوزي سعد عيسى - 155
  .املرجع نفسه :  ينظر - 156
 .98: املرجع نفسه ، ص :  ينظر - 157
 . 367: املصدر السابق ، ص : غازي مصطفى سيد ال - 158
  .96:  ،     ص"املوشحات واألزجال األندلسية يف عصر املوحدين :" فوزي سعد عيسى:  ينظر- 159
  .275: ، ص 2م، "ديوان املوشحات األندلسية :" غازي  مصطفىسيدال - 160
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  ارب الراح ـ                              واهللا ما على ش
   احــنـج ن ـه مـيـ                              ف

     على أن هناك ما مييز موشحات الششتري الصوفية وموشحات ابن عريب 
زهدياته عواطف كبرية ومييل إىل السهولة يف اختيار  فالششتري يضمن ؛الصوفية

املعاين واأللفاظ حىت تكاد تقارب اللغة العامية، فتشيع بذلك موسيقى هادئة ذات 
 وهذا عكس ما كان ابن .شحنات نفسية قوية، وجيسد ذلك بأوزان قصرية وجمزوءة

  .161يفعله عريب 
وما كان منها " :لك فيقول      وهناك نوع من موشحات الزهد يذكره ابن سناء امل

 والرسم يف املكفر خاصة أن ال يعمل إال على وزن موشح .ر املكفّيف الزهد يقال له
معروف وقوايف أقفاله، وخيتم خبرجة ذلك املوشح ليدل على أنه مكفره، ومستقيل 

 ومسي املكفر ألن الوشاح ينظمه سعيا منه إىل تكفري 162" ربه عن شاعره ومستغفره
  .163ثر من ذكر املوت، ويعظم من ذكر احلياة الباقية ذنوبه، فيك

     ويوضح الدكتور فوزي سعد عيسى أن املكفر شبيه بنوع من الزهديات واليت 
، 164 وقد نظمها ابن عبد ربه بعد أن بلغ من العمر عتيا ."باملمحصات " مسيت 

  .165" وكفر ا مجيع ما قال، وأحسن املقال، ومساها باملمحصات "
كر الدكتور مصطفى عوض الكرمي أن ابن عبد ربه يف ممحصاته يدخل      ويذ

  .166القصيدة منها صدر البيت األول من غريها واليت يريد أن يكفرها 

                                                 
  . 94املرجع السابق ، ص : فوزي سعد عيسى :  ينظر - 161
 . 51: ، ص "دار الطراز " - 162
 . 35: ، ص" فن التوشيح :" مصطفى عوض الكرمي :  ينظر - 163
  .88املرجع السابق ، ص :  ينظر- 164
فن :" لكرمي مصطفى عوض ا:  نقال عن ،141: ، ص "املطرب من أشعار أهل املغرب :"  ابن دحية - 165

 .35: ، ص " التوشيح 
 .املرجع السابق:  ينظر- 166
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 وهو من صلحاء ني     وقد حتدث بعض املصادر عن أيب مدين شعيب بن احلس
عترب موشحات أيب مدين وت. تلمسان، بلغ تصوفه وزهده شهرة منقطعة النظري 

 يقول من . وهي شبيهة مبوشحات الششتري.الصوفية مرآة أخرى حلياة املتصوفة
  : 167إحداها 

درــ   من رائق كان أو ك  اربـت شـقيأنت يا قد س  
  رـــمالك من نصله مف     سهمك يف الغري فيك صائب

  انـــ  و هذه عادة الزم   ي ــمثار ما قد غرست جتن
  دانــين الفىت يكما يد  ي   ـخذ احلديث الصحيح من
  انـ بات من الدهر يف أم  ن  ـمن بات منه الورى يف أم

     ونالحظ أن هناك تقاطعا بني استغراب الصوفية و استغراب الشعراء املعاصرين 
 فكلهم يذكر آالم احلياة و يـبطن منظوماته مبظاهر الشكوى، سائرا ؛الرومانسيني
لسعادة، ولكن البون شاسع بينهم يف  وهو يف حبث دائم عن احلقيقة و ا.غري مهتد
 وهو اتصاله باهللا، لكن الرومانسي مل حيدد إطارا ، فالصويف عثر على احلل؛جمال آخر

  . واكتفى بالطبيعة كعامل فسيح،معينا
 لفن التوشيح أن موشحات التصوف ختتلف عن الدارسون     والذي يالحظه 

 ملك حىت تناسب الغناء، وه وذ،قصائد التصوف، فأصحاا مييلون إىل السهولة
 ويضمنوا بعض الكلمات اليت تدل على ،يـيسرون فهمها حىت تناسب األذواق

، وما إليها من رموز "األرواح"، و" األسرار" و،"كالشطح "،نوعها الديين
  .168بسيطة

                                                 
  . 51:، ص2دار املعرفة،ط:،االسكندرية"ديوان املوشحات األندلسية :" حممد زكريا عناين- 167
 .91:ص، "املوشحات و األزجال األندلسية يف عصر املوحدين:"  سعد عيسى يفوز:  ينظر- 168
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 جندهم متعلقني حبب ،     وإىل جانب املسلك الصويف الذي سلكه الوشاحون
ويشيدون بصفاته، ويعربون عن شوقهم الكبري إىل زيارة ، فيمدحونه )ص(الرسول 

  :170، كقول ابن الصباغ169قربه
  ة معهـــدـأرض طيبـب

  ددــه جمـــي إليـشوق
  ـولـك الطلـي بتلـهل ل
  ن زورة و مقيـــلــم
  ولــر رسـر خيـا قبـي

  دــراك ويسعــى يـحت
  دـــدك مكبـب ببعـص

  :ةـة اللغـطبيع
 ، ما يعد من قبيل التنظري للغة املوشح"دار الطراز"ك يف      جند البن سناء املل

  . وغري ذلك، و موقفه من التزنيم عن لغة اخلرجة،هكحديث
  .بن حزمون وغريه من الوشاحني آراء يف تلك اللغة     كما جند ال

 مجلة عباس و الدكتور مصطفى عوض الكرمي، كالدكتور إحسان ،للمحدثني     و
  .هذا اال قيمة يف تمالحظات ذا

حتديد الشروط  و،قد اعتمدنا على تلك األقوال و غريها لبيان طبيعة تلك اللغة     و
 املادة األوىل و األداة األساسية للعمل ،اليت يلتزمها كل وشاح يف تعامله مع اللغة

  .هذا املوضوع وفيما يلي خالصة ملا انتهينا إليه يف.  األديب
  

                                                 
 .91: ص ، السابقاملرجع :  ينظر - 169
  .394: ، ص2، م"ديوان املوشحات األندلسية:" غازيمصطفى سيد ال - 170
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  : املعجم طبيعة - 1     
  :جسم املوشح -أ      
     بلغة فصحى وبألفاظ ،ن األقفال واألدوار املركب م،نظم جسم املوشحي 

 .  سهلة، حبكم احلاجة الغنائية اليت تقتضي انتقاء كلمات بسيطة و مألوفةواضحة و
ال إو .غريه من اخلرباء بفن التوشيح، استعمال العامية بتاتاوال جييز ابن سناء امللك و

هذا اخلروج يسمى  و.نون العام للتوشيح يف قضية اللغةوجا على القارب ذلك خرعتا
وهو .  األديب املغريب ،ذي نظمه ابن غرلةرف به املوشح القد عو . *"التزنيم"

قد رفض التمثيل ذا املوشح بسبب و ."بالعروس"موشح شهري مساه ابن سناء امللك 
 وهو ؛ح املعروف بالعروساملوش": وعرب عن ذلك قائال ما حواه من لغة عامية،

ن ألفاظ املوشح إال يف اخلرجة ال جيوز استعماله يف شيء مواللحن  .موشح ملحون
  .171" وهلذا مل نورد مثاله.اصةخ

يذكر الدكتور مصطفى عوض الكرمي أن لغة املوشحات األوىل متيزت      و
يب التراكرين أكثروا من استعمال األلفاظ و لكن الوشاحني املتأخ.بالبساطة

  .172الكالسيكية 
قد أشار الدكتور إحسان عباس إىل أن لغة املوشح جاءت مبالمح لغة شعر      و

 ضاحك عن مجان –يف املوشح الشهري لألعمى التطيلييتجلى ذلك  و.173القريض
  : 174 الذي يقول منه–
  
  

                                                 

  .، مادة زمن"املعجم الوسيط: "نظري .هو الدعي و هو امللحق بقوم :زنيم ال-* 
  .35: ، ص"دار الطراز "-171
 .15، ص"املوشحات و األزجال:"  ينظر- 172
 .245:، ص" و املرابطنيعصر الطوائفتاريخ األدب األندلسي : " ينظر- 173
 . 57 :، ص"دار الطراز":  ابن سناء امللك-  174



 103

  ضاق عنه الزمان     و حواه صدري     سافر عن بدر  ضاحك عن مجان    
      شفين ما أجدد    ـا أجـآه مم

  دـ باطش متئ  د      ـقام يب وقع
  قال يل أين قد  كلما  قلت قد      

  القطر ونثىن خوط بان     ذا مهز نضر     عابثته يدان      للصباا و
كان اختيار الوشاحني مقصورا على كل ما هو سهل، كما حبذوا االبتعاد و      

اختذوا من هذه السهولة منطلقا غري أن بعض الدارسني  . نافرعن كل وحشي 
للدكتور جودت جاء يف تعليق . حيكمون به على لغة املوشح بالركاكة و الضعف

يغلب لغة املوشحات ": ، قوله"هل درى ظيب احلمى"سهل الركايب على موشحة ابن 
 قادت ،حريتها و ائتالفها مع روح العامية يف لينها و، وهي.عليها الضعف والركاكة

  .175"  و أساءت هذه الناحية إىل اللغة العربية،ية إىل الركاكةاللغة الشعر
بعت ا لغة  طُعلى أن الدكتور مصطفى عوض الكرمي يؤكد أن السهولة اليت     

ىل أن  ويشري إ.، كما يرى بعض الدارسنييزة، وليست عيبااملوشح خصيصة وم
، وابتعد بذلك  زاد نصيبه من التكلف،ات املقدرةإثبالوشاح كلما حترى التصنع و

  . 176رونقهللتني ميثالن منبع مجال املوشح والتلقائية اعن العفوية و
 .الستعمال اللغوي داخل جسم املوشحقد اكتسحت ألفاظ البيئة األندلسية او      
 يقول ابن عريب من موشح صويف .177مل يقتصر ذلك على أغراض دون أخرىو
  : 178له
  

                                                 
التوشيح يف املوشحات ": ، نقال عن يوسف عيد306، ص"يف األدب األندلسي:"جودت الركايب-175
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  هــ ملكنسدخلت يف بستان     األنس و القرب     
  هـان     خيتال عن عجب     يف سندسـفقام يل الرحي

 ألفاظا جديدة يف جسم املوشح ، مثل شعراء القريض،دخل الوشاحوني     و
التراكيب األندلسية يف يغ ومستقاة من مصطلحات التصوف، مع شيوع الص

  . كصيغ التصغري يف الغزل للداللة على الظرف،خرجات املوشح
مات قليلة الشهرة يف املشرق لى املوشحات األندلسية استعماهلا لكليالحظ ع     و

ظاهر   مبعىن الضاحية أو"الربض" أي الناعورة، و"السانية" مبعىن أمسر، و"أكحل:"حنو
 بل ، لكن املؤكد هو أن الوشاحني مل يستخدموا العامية يف جسم املوشح.املدينة

  .179حافظوا على اإلعراب
  :ةـاخلرج –ب      
  : نوضحها على النحو اآليت،جاءت اخلرجة على ثالثة أنواع     
  : اخلرجة العامية -

  : اشترط ابن سناء امللك يف هذه اخلرجة أن تكون لغتها مغرقة يف العامية فقال     
 ،من قبل اللحن، حارة حمرقة **من قبل السخف، قزمانية∗حجاجية تكون اخلرجة"

ا حىت يبلغ أثرها مداه يف هذ و."لداصةحادة منضجة، من ألفاظ العامة ولغات ا
 وغري جادة بفعل احلجاجية والقزمانية اللتني  على أن تتضمن مواضيع عبثية.النفوس

  180:من أمثلة ذلك قول ابن زهر يف خرجة لهو. تنطوي عليهما
  من خان حبيب اهللا حسيب
  اهللا يعاقبــــه أو يثيب
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  . الشاعر املعروف باللهو،نسبة إىل ابن حجاج البغدادي* 
 .نسبة إىل ابن قزمان، الزجال املعروف باألندلس** 
  .20 : ، ص2،م" ديوان املوشحات االندلسية: "يغازمصطفى  السيد - 180
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قوال مستعارا على بعض "امية، يشترط ابن سناء امللك أن تكون اخلرجة الع     و
و أكثر . ألجناس على األغراض املختلفة اما ألسنة الناطق أو الصامت، أوإلسنة، ألا

من األمثلة  و.181"السكرانوالسكارى والنسوان ـجعل على السنة الصبيان وما ت
 حيث يقول ابن آالم اهلوى، خرجة عامية على لسان فتاة تشكو :على ذلك

  182:شرف
  احلبيب ساكن جواريي نشقى      وـ يا أم هكذا

   بثاري ذوا أمي     فخــاـإن أمت يا قوم عشق
  183:هناك من اخلرجات العامية ما جاء على لسان الغرام كقول ابن بقي     و

  ت     غىن اجلوى يف صدريـذ رحلـوم
  يف الليل إذا افتكرتو و ما ودعتو    يا وحش قليب      سحر      سافر حبييب

بداء رجات العامية، كنوع من اللوم أو ا يف اخل"اش" تردد الفعل العامي كما     
كثريا ما كان يرتبط هذا الفعل بغرض و .  ما، قد آل إليه الوشاححال احلسرة على 

  184: كما يف قول األعمى التطيلي،الغزل
  اش كان دعاين    نبدل حبييب بثان يا قوم واش كان بالين   و واش كان دهاين  

 غراضصر املوحدين اتساعا ملحوظا يف األقد عرفت اخلرجات العامية يف ع     و
 ومن .185ذلك النعدام الكلفة بني املادح و املمدوحالشعرية، خاصة غرض املدح، و

 ابن زهر يف خرجة موشح ميدح فيه األمري املوحدي أبا  قولاألمثلة على ذلك
  186:حــفص

                                                 
 .41: املصدر السابق، ص - 181
 .103: ، ص1976مطبعة املنار، : ، حتقيق هالل ناجي، تونس"جيش التوشيح ": لسان الدين بن اخلطيب- 182
 .42:املصدر السابق، ص:  ابن سيناء امللك-  183
 .110:ص املصدر نفسه، - 184
 .118 ص، "وشحات واألزجال األندلسية يف عصر املوحدينامل:" فوزي سعد عيسى:  ينظر- 185
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  يـل رزوـ اهللا حي  ص هـ سلطاين  ـأبو حف
  يـاين     هـ يبلغين سولــمين هـ أغنآهـ 

بدا سلطاا واضحا كما يف اخلرجات العامية موشحات التصوف وقد دخلت      و
   187:خرجة للششتري يقول فيها

  عريان نريد منشي      أجل شـي
  ي      غيالن مـيـكما مشى قبل

  : اخلرجة املعربة
  : ذلك بأحد الشروط التاليةو     أجاز ابن سناء امللك االعراب يف لغة اخلرجة، 

أن يذكر اسم املمدوح فيها كقول ابن أن يكون غرض املوشح هو املدح، و -
  : 188بقي

  ام ـا     و معىن األنـرام     واحد الدنيـ    سليل الكا حيىيـ         إمن
بني ، وألفاظها هزازة سحارة، بينها وغزلة جدا" املعربة ة أن تكون لغة اخلرج-

توفر هذا الشرط، اء امللك، يشري إىل صعوبة نن كان ابن سوإ. 189"ابةالصبابة قر
  .190"هذا معجز معوزو: "وذلك حني يقول

 أو تتضمن بيت شعر لشاعر ،أن تستعار اخلرجة من خرجة مشهورة لوشاح آخر -
يف املتأخرين من يعجز عن اخلرجة و ":ويوضح ابن سناء امللك ذلك بقوله . معني

  ،يتعاقلصوب رأيا ممن ال يوفق يف خرجته بأن يعرا وهو أ و.فيستعري خرجة غريه
 فاالقتباس على هذا املنوال أكده ابن سناء .191"ثاقلـوال يلحن فيتخافق بل يت

  .ى بتكلف غري مصيبصحنفع من أن يتحرى الوشاح الف، بل جعله أجدى و أامللك

                                                 
  .358: ،صالسابق املصدر -  187
 .41:، ص"دار الطراز "- 188
 . املصدر نفسه- 189
 . املصدر نفسه- 190
 .44-43 :ص  املصدر نفسه،- 191
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ت ابن املعتز وجعله  وقد أخذ بي،رة اخلرجة املعربة قول ابن بقيمن أمثلة استعا     و
  : 192حدى موشحاتهخرجة ال

  علموين كيف أسلو وإال      فاحجبوا عن مقليت املالحا
   193:خذ بيتا أليب متامأ و قد ،وقول ابن زهر

  عـضا    أم مع الركب يوشنورهم ذا الذي أ
  : فقد أخذها من قول أيب متام

  194؟ب يوشعدري أأحالم نائم      أملت بنا أم كان يف الركاهللا ما أ فو
ما ميكن للوشاح تلزم احلرفية فيه، ك هذا االقتباس قد يكون لفظيا والواضح أن     و

  .195بقاء على البعض اآلخرالتصرف يف بعضه واال
، 196من األمثلة الدالة على اقتباس خرجات الوشاحني املعاصرين أو السابقني     و

  :197بن عريب إذ يقول يف خرجة إحدى موشحاتها جنده عند ام
  

  نـامسيـالي من البستان     اجن باهللا يا جنان     
  نـللعاشقي ان    ـة الرمحـحبرم خل الرحيان   و

   : 198خوذة من خرجة البن بقي يقول فيهاهي مأ     و
  انــفتيـارم      املكـاك بـ   تلق  ذا جئت أرض سالإ
  وانــو يوسف بن القاسم     عنـال     م سطور العـه

                                                 
 .103: ، ص"دار الطراز: "ناء امللكبن س ا- 192
 .117: ، ص2، م:ديوان املوشحات األندلسية: "غازيمصطفى سيد ال - 193
   ،2م، 4طدار املعارف،  :حتقيق حممد عبده عزام، القاهرة ديوان أيب متام، شرح اخلطيب التربيزي،- 194
 .320 :ص
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 .123: املرجع نفسه، ص: ر ينظ-  196
 .260 :املصدر السابق، ص :  مصطفى غازيلسيد ا-  197
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سناء امللك خرجة معربة جاءت على لسان احلمام يقول فيها عبادة أورد ابن      و
  : 199القزاز

  دوـا تشـيكهــام      يف أن احلمإ
     ملكان  املعتضد     و    كاملعتصم و هل عهد     أوكانقل هل علم     أ

  :200للوشاح السابق خرجة معربة جاءت على لسان اهليجا يقول فيها     و
  د طربـالسيف قو غين    ـا تـجـفاهلي

     الواثق يا مليح  بطال تصيحلعسـاكر     وترتيب الصفوف     واالما أملح ا
  : مثل  ،هذه اخلرجات تسبقها أفعال خمصوصةن ناء امللك أ     وقد الحظ ابن س

فعال سبقت ضح الدكتور إحسان عباس أن تلك األويو. 201"قال"و "شدا"و، "غىن"
فعال دالة وقد جاءت تلك األ. خبتام املوشح تؤذن اخلرجة ألا كاللحن املوسيقي 

  .202 يف البيئة احملليةمما يغىن) اخلرجة(على أا 
  : 203من أمثلة ذلك قول ابن زهر       و

  
  هـين فيـذا المإ

  هـنيـمن رأى جت
  :شـدوت أغنيـه

  ومـت تلـأنو   ا عــذرا  ـلعل هل
، كقول أيب احلسن اخلرجة املعربة يف موشحات التصوفقد كثر ورود      و

  :204الششتري
                                                 

  .42:املصدر السابق ، ص  ابن سيناء امللك - 199
 .املصدر نفسه - 200
 .املصدر نفسه:  ينظر - 201
 . 238:،ص" األدب األندلسي، عصر الطوائف و املرابطني: "ينظر - 202
  .61: دار الطراز ، ص:  ابن سناء امللك - 203
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  زالـييت منـ    ح ا مرتل الوصالـي
  الـــن سـا أنا بسال عنه     وإفم

  :عجمية  اخلرجة األ-     
 احتكاك  نتيجةكان ذلكخرجام بألفاظ أعجمية، وبعض  الوشاحون صاغ     

 مجاز املنظرون هلذا الفن استخداولذلك أ. بان يف خمتلف امليادين سالعرب باال
: قال ابن سناء امللك .لكن ذلك يباح بشروط و. األعجمية يف خرجات املوشحات 

 يف العجمي سفسافا ن يكون لفظها أيضاد تكون اخلرجة عجمية اللفظ بشرط أوق"
  *نفطيا 

  .206 االنطالق من مجيع القيودا طلبا للملحة واللهو، ووهذ .205**ورماديا زطيا 
  :207مية قول عبادة القزاز يف خرجة موشح لهعج     ومن األمثلة على اخلرجات األ

  تـ  ذي خن   ت ميبـ    فن ا نوامن دجلـ    ي براهيمإميو سيدي 
  رت    لغــي أوب ـغرم  ب  ـــارم ت    رشـان نن شنن ك

   :208معناها      و
  ، يف املساء  أقبل إيل،براهيم، يا صاحب االسم العذبإيا سيدي     

  . أجدك ؟  و لكن أين.    فإن مل ترد، جئت إليك
جات نظم بلغة تفرعت عن الالتينية، وكانت منتشرة يف هذا النوع من اخلر      و

   .209غريهم من األندلسيني يعرفوا األندلس، كما كان الوشاحون و
                                                                                                                                          

   .358:  ، ص2،م" ديوان املوشحات األندلسية: "غازي   السيد- 204
 .191، ص "دار الطراز"ينظر . نسبة إىل النفط، أي حمرق:  نفطي* 

  .ينظر املرجع نفسه. نسبة إىل الزط، وهم جيل من اهلند : زطي** 
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نظم  بل ت،مية إىل التكلفعجباحثني أنه ال يعمد يف اخلرجة األيالحظ بعض ال     و
  .210السهولة و الليونة و يتسم أسلوا ببتلقائية،
ينبه الدكتور مصطفى عوض الكرمي إىل أن الوشاحني املشارقة كانوا جيهلون      و

ا اخلرجات األعجمية يف األندلستظمهذه اللغة اليت ن ،ذلك مل جيعلوا  ول
على أن ابن سناء امللك . 211 أيضا يستعريوا خرجات غريهم مل و،خرجام أعجمية

 ولكنه اختار اللغة ، استخدام اللغة األعجمية يف اخلرجة يفينيذهب مذهب األندلس
  :  212مثلتها عنده قوله  ومن أ. بعض بالد املشرقيف الفارسية اليت كانت معروفة 

  نـا انكستريـده      دانسيت كي بوسـه مبن داز
  نـمم شيي هـببوستأو أز كواي دست من بـاش    

  :213و ترمجتها
  رهـتذكاين القبلـة ؟     مــازلت أ                 أتعرف من أعط

  هـ     بــالقبلة أحترمــيل                 وهذا الذي أنعـم ع
 اناء امللك لغة مل يعرفهإن كان الدكتور عباس اجلراري يؤكد استخدام ابن س     و

ذلك عكس اللغة األعجمية اليت نظمت ا خرجات املوشحات سكان مصر، و
  .214 سمألوفة و متداولة بني مجهور أهل األندل، واليت كانت األندلسية

وللدكتور إحسان عباس جمموعة من املالحظات فيما خيص لغة اخلرجة تدل      
 خلصائصه، واسع  وإدراك و فهم كبري لطبيعته،،يف هذا الفنعلى نظرة عميقة 

  : معلقني على بعضها ،ى النحو املوايلنوردها عل

                                                 
 .327: ، ص" املوشحات و األزجال األندلسية يف عصر املوحدين ": فوزي سعد عيسى:  ينظر- 210
 .17: ، ص" املوشحات و األزجال":ر ينظ- 211
 .183:، ص"دار الطرز": ابن سناء امللك - 212
 .1، ح183:  املصدر نفسه، ترمجة احملقق، ص- 213
 .97: ، ص1973، 1،  الدار البيضاء، دار  النشر املغربية، ط"موشحات مغربية: "عباس اجلراري: ينظر  - 214
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و قد استمد ابن سناء امللك كل أمثلته من : "  يقول الدكتور إحسان عباس -     
عصر الطوائف واملرابطني، يوم كان الفنمن غزل ومدح مها الغالبني على ان 

و أنا لست أنكر قيمة اخلرجة يف املوشح، ولكين أرى أن ابن سناء . املوشحات 
 . كان مأخوذا بطبيعة النماذج املوجودة بني يديه،امللك حني وضع تلك التحديدات

. 215" فهو يشترط أن تكون اخلرجة عامية مث يتنازل على كوا عامية يف غري املدح
وضح ما ي ، واليت ميدح فيها األمري املوحدي،على أن املثال السابق يف خرجة ابن زهر

  كذلك اخلرجة العامية للششتري اليت جاءت يف.ذهب إليه الدكتور إحسان عباس
 فكيف ،ة العامية للخرجةغللك احلجاجية يف ال فإذا اشترط ابن سناء امل.صويف نص

   مقام التصوف؟ يناسب هذا
 نظرا إىل هذه املفارقة رأى الدكتور إحسان عباس أن هناك قانونا خاصا -

 فإذا .كان حيكم لغة اخلرجة،  و هو قانون التناسب، أي موافقة املوشحة للمقام العام
 باملمدوح، فإذا هقة اليت تربط العاليكان غرض املدح، كان على الوشاح أن يراع

 كانت اخلرجة ،فعت الكلفة أما إذا ر؛ اختار اخلرجة املعربة،كان اجلد يسود بينهما
  .216العامية أوىل
 كانت اللغة الفصحى مناسبة ألن ،إذا تعلق غرض املوشح بالغزل الراقي -

 ولذلك عليه أن يتحرى اخلطاب السامي والالئق .احملب شغوف بإرضاء حمبوبه
 كانت العامية لغة اخلرجة ،أما إذا كان املوضوع التوشيحي يتضمن اللهو. لذلك

عجميات املتغزل  فتوجه خاصة إىل اجلواري األ، أما اللغة األعجمية.األكثر تناسبا
   .217ن

                                                 
  .237: ، ص"املرابطنيتاريخ األدب  األندلسي عصر ملوك الطوائف و "- 215
  .نفسهاملرجع - 216
 .املرجع نفسه- 217
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ري يف لغة اخلرجة دليل على ختام يو يذكر الدكتور إحسان عباس أن التغ  
ى ق فيلفت الوشاح بذلك انتباه املتل،ري أعمقحىت يكون التأث ،218املوشحة و اكتماهلا

  .  وجيعلها أكثر حركية،و ينمي العملية التفكريية عنده
   طبيعة النسج -2  
ن ذلك ال يعود إىل إ ف،إذا كانت السهولة قد طبعت لغة املوشح بصفة عامة  

  . املعجم اللغوي فحسب، و لكن إىل النسج كذلك
 ومل ية وبساطة واضحتني، اجليدة بعفوفقد متيزت طبيعة النسج يف املوشحات  
ما : " قالحنيوهذا ما أشار إليه الوشاح الكبري ابن حزمون .  أي تكلفيكتنفه 

  .219"املوشح مبوشح حىت يكون عاريا عن التكلف
 ميكن ترتيبها على النحو مواقف نقدم ثالثة ،ولبيان طبيعة النسج يف املوشح

  :اآليت
  : ابن بقيموقف
ن مجاعة من الوشاحني اجتمعوا يف جملس أ" ":املقتطف" أورد ابن سعيد يف  

  شبيلية، وكان كل واحد منهم قد نظم موشحة و تفنن فيها، و ملا تقدم األعمى إب
 موشحته وتبعه يقبن با خرق –ضاحك عن مجان–التطيلي إلنشاد موشحته 

  .220"الباقون
لي السابقة و يعلل الدكتور إحسان عباس رد فعل ابن بقي، بأن موشحة التطي

 ،، و عباراا مستقلة وموجزةترسل دون تصنعالذكر متيزت بالعذوبة و السياق املس
  .221تويف باملعىن و توحي بالداللة املتوخاة

                                                 
 . املرجع السابق، الصفحة نفسها- 218
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  :موقف ابن تفلويت
   الذهبعلى ة، ج ابن با، وحلف بأن يسري مادحه،قام ابن تفلويت بشق ثيابه

  .222 ملوشحته اليت مطلعهاملا مسع إنشاده
       وصل السكر منك بالسكر رـا جـجرر الذيل أمي                 

  : و اليت ختمها بقوله
  ر ـــر     ألمري العال أيب بكـة النصـعقد اهللا راي                  

   223"!ما أحسن ما بدأت و ما ختمت": ثر ذلك صاح ابن تفلويت بقولهإو
أما ابن ":  بقولهب الدكتور إحسان عباس على موقف ابن تفلويتو قد عقّ

نه شديد االبتهاج حبسن الفاحتة أن  فرمبا زاد التلحني يف طربه، و لكنه بي،تفلويت
 فهو ينظر إىل املوشحة "ما أحسن ما بدأت و ما ختمت": واخلتام لقوله البن باجة

إذ أن ابن باجة أحكم عقد موشحته يف . 224"من حيث تأثريها يف نطاق معني
 ،مل يترك أي بؤر ضعف؛ فقد قوى الوشاح نسج املوشحة و وكذلك ايتها،بدايتها

  .حبيث بدأ بقوة الوقع و انتهى به أيضا
  

  : موقف ابن زهر
أثارت موشحة البن بق225: اخلرجة وهي اليت يقول منها يف.، حسد ابن زهري  

  قـايل    ال يلحـأما ترى أمحد    يف جمده الع
  رقا مشـه     يـأطلعه املغرب     فأرنا مثلـ
  

                                                 
 .257: املقتطف، ص: ابن سعيد:  ينظر- 222
 .257:  املصدر نفسه، ص- 223
 .244 :، ص"ملوك الطوائف و املرابطني تاريخ األدب األندلسي، عصر" - 224
 243-242: املرجع نفسه، ص- 225
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و يعلل الدكتور إحسان عباس ذلك بقدرة ابن بقي على نظم اخلرجة بأسلوب 
  .226معرب، و سهل إىل حد تداخل العامية يف سياقه

ستنتج مما سبق أن نسج املوشح متيز بالسمات التاليةو ي:  
-األسلوب سهل مسترسل، و عباراته م زة دون إخالل باملعىن وترمجة الفكرةوج.  
  . يف نظم املطالع و اخلرجات براعة الوشاحني-
-وساهم االجتاه الوجداين للوشاح يف ، خرجات املوشحات باألناقة اللفظيةزت متي 

وهذا كله .ص فيها الوشاحبناء نسجها بشكل يناسب احلاجة الغنائية اليت ختص 
التوشيح فن  ":يقول الدكتور عمر فروخ. ة للموشحينعكس على اهلندسة العام

فإذا مل يكن .  يستند فوق ذلك إىل املوسيقى استنادا أساسيافن و،وجداين خالص
 اإلجادة يف املوشح ال تتفق نّ فإ،الوشاح وجدانيا مطبوعا و عارفا بأصول املوسيقى

  227".له
ى الوشاحون الوحدة يف األبيات مبا خيلقونه من تالحم و ترابط مثري و يتوخ

كقول ابن سناء امللك من ، 228املزيد نقرأ بيتا إال و نطلب  فال،بني أجزاء األبيات
229:ر لهكفّم  

  راك       وهو اهلوى و النوى و ما أدراكـشطاير قليب وقعت يف األ
  أضناك من الذي: تاك      أضنت و قالــ عشقتها أ عما كنتقد

د عيسى أن الوشاح جينح إىل أسلوب التقدمي عو قد الحظ الدكتور فوزي س
 فيأيت بأحدمها يف غصن ويأيت ، أو املضاف واملضاف إليهوالتأخري بني الفعل و الفاعل
  231:كما يف قول ابن زهر ،230باآلخر بعد غصنني أو ثالثة

                                                 
 243-242: ، صالسابق املرجع - 226
 438: ، ص4، ج" العريبتاريخ األدب "- 227
  129: ، ص"املوشحات و األزجال األندلسية يف عصر املوحدين: "ينظر- 228
 120:  دار الطراز، ص- 229
  128: ، ص"املرجع السابق: "فوزي سعد عيسى:  ينظر- 230
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  ال و القيلـاين        عن قـعلى حني قد أهل
  لـوم الرحيـ و ي  ليل الصد و اهلجران     

  .  يف الغصن الثاين"ليل" يف الغصن األول و فاعله "أهلى"حيث نرى الفعل 
  خاصة يف،"الطباق" و "اجلناس"أكثر الوشاحون من الصنعة اللفظية مثل كما 

   233: كقول ابن سهل،232 أجزاء املوشحبعض 
  رسـ  و عذويل نطقه كاخل   اـظلم إن عادلفهو عندي 

  النفس حمل نفسيحل من  ليس يل يف األمر حكم بعدما    
قد  و. يالعامغري أن نسج املوشح اللغوي مييل أحيانا إىل استخدام الكالم 

     . كالتطيلي وابن زهر،ن املقتدرون على حتقيق دلك يف موشحاموحرص الوشاح
و قد الحظ الدكتور .  النقاد من ذلك معيارا للحكم على لغة املوشح بعضواختذ

 ظ واختيار األلفا،اإلسكان بالوقف يف التجزئات القصرية": إحسان عباس ذلك فقال
 مها أمران جيعالن العالقة اإلعرابية ،اب يف أواخرها حركات اإلعرراليت ال تظه

ويظهر هذا يف . 234"حييالن املوشح إىل املستوى قريب من الكالم الدارج، وضعيفة
  :القزاز قول عبادة
  مـأا ـم     اـا أورقـم     اـما أوضح     مـا أتـم         

  235 قد حرم  اـد عشقـق   ا ــن حملـ مم     رجـال 
جعل عبارات املوشح  فت، يؤدي هذا إىل عدم االستقاللية بني األجزاءو كثريا ما

 كما يف قول ابن ،مات الوقف رغم وجود عال،236قرب إىل النثر منها إىل الشعرأ
بق237:ي  

                                                                                                                                          
 260: ، ص2، م"ديوان املوشحات األندلسية : "السيد غازي- 231

 131: ص، "املرجع السابق: "فوزي سعد عيسى:  ينظر- 232
 183: ، ص"املصدر السابق: " السيد غازي- 233
 244: ، ص"تاريخ األدب األندلسي، عصر ملوك الطوائف و املرابطني "- 234
 89 : ص،″دار الطراز″ : ابن سناء امللك- 235
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  ســد النفيـ أنت العق     س  ــك الرئيــت املليـأن
  وجــاء العلــمع أبن     الواهب اجلياد احلاليات السروج 

خلروج عن قواعد الشعر يسمح الوشاحون ألنفسهم بتجاوز القواعد مع هذا ا
وغالبا ما تذهب السهولة بأصحاا ": لذلك جند الدكتور يوسف عيد يقول.اإلعرابية

  : حدهمأقال .  و اخلروج على قواعد اللغة و أصوهلا،إىل التعمية و الركاكة
  قىـا ألـك مـيكفي     اـي حقـا ظاملـي

  اـي عشقـأفنيت
  اك؟ـا كفـاك    أمـفي عينـرهـمب

 فاملفروض أن تكون اللفظة ،"عيناك " ال"عينيك"و من ال يدرك أن الصواب 
  238" الوشاح اخلطأ ليحافظ على القاعدةاستسهل وقد .)مضاف إليه(جمرورة 

 تكون أدىن إىل ضرائر الشعر اليت ،هذه التجاوزات اليت كان الوشاح يأتيها
 ويدعموا روعة اإليقاع ،قيموا امليزان الشعريينصرف الناظمون إليها حىت ي

  . وسالمته
  :رـة التصويـطبيع

  .ال ميكن ألي عمل أديب أن حيقق وظيفته الفنية و اجلمالية دون عنصر التصوير
فالعمل األديب . و إال كان جمرد خطاب علمي خيضع لآللية دون أية حيوية شعورية

لذلك اتسع احلديث عن . اا اللغويةو منتقي،  وليد العقل والعاطفة،كان و مازال
 إال أن . و إن بدا االختالف واضحا يف بعض املواطن،الصورة األدبية قدميا و حديثا

 بإبعاده عن أثرهاالتفاق مت حول أمهية الصورة األدبية يف تفعيل العمل األديب و تعميق 
  .العبارات التقريرية املباشرة

                                                                                                                                          
 245 : ص،″عصر الطوائف و املرابطني": تاريخ األدب االندلسي: إحسان عباس:  ينظر- 236
 114 :ص،  السابقاملصدر:  ابن سناء امللك- 237
 20-19  :ص ،" يف املوشحات االندلسيةحالتو شي" - 238
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كالذهب ، كما هو شريف يف جوهره، من الكالأ":ر اجلرجاينهويرى عبد القا
و جل املعول يف شرفه .  و تتعاقب عليه الصناعات، الذي ختتلف عليه الصور،اإلبريز

  .239" و إن كان التصوير قد يزيد يف قيمته و يرفع قدره،على ذاته
ن الدكتور جابر عصفور يوضح أن إ ف،و إذا كان للصورة األدبية هذه األمهية

 ، متعلق بتكاملها مع العناصر األخرى املكونة للعمل األديبجناح الصورة أو فشلها
ر طريقة  لكنها حتو،و هي ال تغري ذاتية املعاين. ألا وسيلة إدراك املعاين اجلديدة

ب ضمن نفق التصوير الذي بدونه ص جتارب األديب وتتسر حبيث تتخلّ،تقدميها
240ماتهيفقد العمل األديب كثريا من مقو.  

 حبيث تتخذ ،ع بني شرح املعىن وتوضيحهورة األدبية تتنوإن وظائف الص
ويظهر هذا . ا فيستحيل الغائب حاضر، كأداة لإلقناع،املبالغة يف التحسني والتقبيح

 وهذه الوظائف . الترهيب الترغيب أو إىلخاصة يف األسلوب القرآين الذي يهدف
بيهات و استعارات و جمتمعة قام علم البيان على إرساء قواعدها مبا حيويه من تش

  .241على تشكيل صورة ذات أبعاد فنيةكنايات تساعد احلواس 
ن طبيعة التصوير يف املوشح اختذت إ ف،و إذا كانت املوشحات جزءا من األدب

  :مالمح خاصة ميكن استكشافها على النحو األيت
 بل ركبوا ،ر الكامنةراملعاين واستخراج الدلف الوشاحون الغوص يف عمق أمل ي

 اجلمال اللغوي أة وساعد على ذلك روعة د وهذا ما زا.اللنيسهولة وال
  . و رنة القافية وجرس األلفاظ،التشبيهات

 هي ،ضعت أصال للغناءاملوشحات اليت و" عيد أنفويرى الدكتور يوس
 ألبسها الوشاحون من نسج أخيلتهم وحبك صناعتهم ،بأساليبها مبتدعة غري منقولة

                                                 
 19 :ص ،2ط ،دار املعرفة: بريوت "أسرار البالغة" -  239
 492 ،462 :ص، "الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي" : ينظر- 240
 ،" احلديثريبقراءة يف الشعر الع :لغة الشعر" : رجاء عيد،492، 462 :ص، املرجع نفسه:  ينظر- 241

  9 :ص،  بدون طبعة،ة املعارفأ منش،اإلسكندرية



 118

عمدوا إىل جعلها موافقة للفن الغنائي الذي حيسن أن يكون  و ،أثوابا خاصة ا
  242"سهال بعيدا عن التعقيد و الغموض

فكانت األخيلة ، واعتنوا بذلك،ى الوشاحون االبتكار يف الصور الفنيةو قد حتر 
 حيث تضرب الدهشة بظالهلا عند االستماع إىل نظم وشاح كابن سهل ،املستغربة

  244:يف قوله 243من صورة كربى رمسهافنرى تعدد الصور املنبعثة 
  هل درى ظيب احلمى أن قد محى    قلب صب حله عن مكنس

  ت ريح الصبا بالقبسـا    لعبـق مثلهـو يف حر و خفـفه
 بنور القبس الذي ، ألمر حل به،فهو يشبه خفقان القلب واضطراب دقاته

ل يف حتديد ق ابن سهفّوقد و.  مرة أخرىختفيه فتظهره مرة و،تتالعب به الرياح
  245.را حقيقيا ومؤثّا بعدبإعطائهشبيه ظروف ت

  246.تبلورا عند ابن سهل عندما يقولو تزداد عملية التصوير 
  الرىب بالعارض املنبجسـا   كـشكوه وجدي بسمأو إذا 
جتها،ا   و هيـا مأمتـقيم القطر فيهإذ ي يف عرس، من   

حزن  من بكاء و،ناقضاتت ويقابل بني امل،د اجلزئياتفنحن جند ابن سهل يعد
       .حمبوبه يف سلوة ال يعريه انتباها و،سيئهو يصف حاله ال و.باالبتسام و الفرح

 و هذا حال .بن سهل جعل الطبيعة مرتعا لصوره وسبيال النتقاء معانيهاو نرى أن 
 فجعلوها مصدرا لصورهم ،جل الوشاحني الذين أثرت فيهم طبيعة األندلس

  .247وأخيلتهم

                                                 
 19 :ص، " يف املرشحات األندلسيةحالتو شي" - 242
 133 :ص، "املوشحات و األزجال األندلسية يف عصر املوحدين" :فوزي سعد عيسى: ينظر- 243
 182 :ص، 2م، ديوان املوشحات األندلسية : غازي مصطفىسيدال- 244
 133: ص، املرجع السابق:  عيسىفوزي سعد : ينظر- 245
 183 :ص، املصدر السابق :غازيمصطفى سيد ال - 246
 134 :ص، "املوشحات و األزجال االندلسية يف عصر املوحدين ":فوزي سعد عيسى : ينظر- 247
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ظ الدكتور فوزي سعد عيسى أن التشبيه أكثر الصور البيانية استخداما و يالح
 وغالبا . خاصة يف أخذ صور حية وربطها بصور األحوال و النفوس،عند الوشاحني

  : 249كقول ابن حنون  ،248ما يرى حشد كبري هلذه التشبيهات يف موشحة واحدة
  ال ـري يف الكموام      كالبدر املنـكالغصن النضري يف ق                

  زال ـ                يروعك، و هو ذو ارتياع     كالليث اهلصور، كالغ
 و عمد الوشاح .يف املوشحات بالسهولة يف التركيبمتيزت الصورة األدبية      و

بواسطتها إىل تقريب املعىن و توضيحه دون تعقيد، خاصة وأن هذا الفن ميس الطبقة 
ب هذه الطبقة بصورة متأنقة حتفل ا خاطَ املعقول أن ت فمن غري.العامة من اتمع

وقد عمل الوشاحون على تأدية التصوير بشكل  .بالطات احلكام و جمالس األدباء
 ،التوشيحيةغراضهم أها يف و فأتوا بصور الفروسية وطوع،يوافق البيئة اليت حتيط م

 القيد وينشد أىبن شرف الذي رسم حمبوبته كمهر ي، كقول اب250خاصة الغزل منها
  : احلرية 

انــد اجلنـ     خلباح                       ظلت على هجري ت  
  انــت العنـ     حتـراحعشق املـكاملهر ي                       

قبيحة و استخدامها يف أغراض فنية وقد عمل الوشاحون على تطبيع الصور ال     
بة بأوصاف ـ حيث توصف احلبي،ل، اليت أصبحت ميدانا للتغزكصور احلروب

  :252 كقول ابن املريي ،251مت القلوب مبقتليها  أد إذ،قاتل العنيدامل
  
  

                                                 
  .135:، صالسابقاملرجع :  ينظر - 248
  .156:  ، ص2ديوان املوشحات األندلسية ، م:  غازي  مصطفى السيد- 249
250
 .135: املرجع السابق، ص: فوزي سعد عيسى: نظري - 
251
 .29  :ص، 2م ،"ديوان املوشحات األندلسية:" غازي مصطفى السيد - 
252
 .136: ص املرجع السابق،: فوزي سعد عيسى: ينظر -  
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  أجفانفكم هلا من قتيل بسحـر 
  253خن من جراح رهني أحزانومث   

 فأخذوا بعض ،يةف الوشاحون الصورة يف نقل معامل البيئة األجنبكما وظّ     
بن سهل اكقول  ،254 قالبهم التوشيحي ووضعوها يف،اخلصائص املسيحيةالسمات و

  :255الذي استعمل فكرة التثليث يف غزله
  بدين عبـاد الصليــب     ر ــيدين فيه البص

  واحلقف و الغصن الرطيب     ث بالقمـر ـ ثلاإذ
ويرى الدكتور يوسف عيد أن الصورة يف املوشحات منقطعة ال تؤدي وظيفة 

لكن بطريقة التشبيه ورنة القافية ساهم  . غرض مثايلمجع األفكار، و ال تسمو إىل
  : 257، جند مثال قول ابن عتبة256التصوير يف تعزيز الغرض الفين

  ام ـام     و الكأس ذات ابتسـى غناء احلمـعل                  
  ام ـل     و الصبح دامي احلسـالم قتيــ                  و الظ

شاهد يف حلظة  من عدة لقطات تفقد منح ابن عتبة للصورة ملمحا عاما، يتكون
  "عدفالتبديل هنا ال ي" فال نكاد نقدم أو نؤخر حىت يتمثل لدينا املعىن نفسه ،متزامنة

   وهو.لسل الزمين الن التقدمي والتأخري يفترضان التتابع و التس،"تأخريا" و ال "تقدميا"
ن املشهد إل أمر ال يستدعيه مكان اإلهلام الشعري األفقي لدى الشاعر العريب ب
  .258"الواحد يتكون من جمموعة متجاورة من الصور اليت تستقل بفعل القافية

                                                 
 .165: ص، 2، م"ديوان املوشحات األندلسية: "  السيد غازي- 253
 .135:ص، "األندلسية يف عصر املوحديناملوشحات و األزجال : " فوزي سعد عيسى:ينظر - 254
 .229: املصدر السابق، ص: السيد غازي - 255
 .19: ، ص"التوشيح يف املوشحات االندلسية":  ينظر- 256
 .154: ، ص"املصدر السابق":  السيد غازي- 257
 2004أكتوبر  ،551، جملة العريب، العدد "اجلاهلي البنية الصورية يف الشعر" : ريتا عوض- 258



 121

بعت الصورة األدبية يف املوشح بنوع من التداخل املوضوعي الذي متيز به وقد طُ
بوصف ميتزج  حبيث جند وصف جمالس الشراب ،اختيار الوشاح لألغراض الشعرية

  .الطبيعة وسحر مجاهلا يف إطار الغزل
 يؤكد الدكتور فوزي سعد عيسى حقيقة أخرى هي أن الوشاحني اهتموا و

البساطة اليت توافق الطرافة اليت يوجبها ميل العصر، وبالتصوير، فجمعوا فيه بني 
لغة عذبة ميزا يعة، فرمسوا كل ذلك خبيال واضح و وتأثروا مبالمح الطب،الغناء

  .259الصبغة العروضية املتنوعة
الوشاحني راعوا كثريا الصور األدبية حىت أصبحت أن قول بهذا يقودنا إىل الو

 أديب، و من غري املعقول أن إذ أن املوشح فن. عند بعضهم غاية ال وسيلة و حسب
أن حيدث  من ،القافيةفن أديب استحدث تغريات ملموسة على مستوى الوزن وخيلو 

 .والزينةمثل ذلك على مستوى التصوير، وهو املعروف بصلته مبظاهر اجلمال 
وهلذا ال نبالغ إذا قررنا أن املوشحة بناء . جد اجلمال توفر استثمار اخليالوحيثما و

  .صوري متعدد يعمل على جالء األحاسيس و توضيح التجربة الشعورية ألي وشاح
 طبيعته املتميزة اليت اختلفت كثريا عن طبيعة ،و هكذا أثبت املوشح، وبوضوح

  .خرىألالفنون األدبية ا
وإذا كان . زاؤه وطريقة بنائها دليل ناصع، بل قاطع، على هذه الطبيعةفأج

ن ذلك راجع إىل نظرم املقارنة، حيث إوا من قيمته، فبعض الدارسني قد حطّ
ثبتوا بذلك ابتذاله وضعفه اللغوي وكذا أد، فجعلوا املوشح مقابال بالشعر املقص

  .التركييب
ية اليت جتعل من البحث والدراسة يف كان عليهم أن يلتفتوا إىل تلك اخلصوصو

فقد كانوا مبثابة شرطي .  غري تلك املتبعة يف الشعر القدمي،املوشح، خطوات مغايرة

                                                 
  .136 :ص، "املوشحات و األزجال االندلسية يف عصر املوحدين": ظر ين- 259
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 فرأى كل شيء أمامه مبنظار الصرامة واالستقامة، وكل ،طغت عليه الرتعة العسكرية
  .كذلك كان املوشح عندهمو. الدائرة كان ضد القانون العامما خرج عن هذه 

 ،نة، على الباحثني أن يأخذوها بعني االعتبارن املوشح إبداع له ظروف معيإ
وإن كان املوشح قد ملك من اخلصائص . ويرسخوها يف إطارهم التنظريي والنقدي

 فكان تأثريه كبريا يف اجلماهري، ومن .الفنية واجلمالية ما جعل عملية انتشاره سريعة
  .  على حد سواء،دثنيبعدهم يف مجوع الدارسني القدامى واحمل
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  وظيفة املوشح : أوال

 وذلك ضمن إطار فين ساميةيؤدي األدب باعتباره نشاطا فكريا إنسانيا رسالة       
  .جل جتسيدهاوظيفة معينة يعمل من أب أدبا دون  وال ميكن تسمية األد.متكامل

  ىل أي مدى  جنح الوشاحون يف حتقيقها؟     فكيف متثلت هذه الوظيفة؟ وإ
  : الوظيفة األدبية-1      

 ظهرت نتائجها على الوشاح الذي متكن      استطاع املوشح حتقيق وظيفة أدبية،
 ،تلقي إىل فن جديد، ولبت حاجة املورية داخل قالب فين متميزمن متثيل جتربته الشع

  .كما خدمت البيئة احمليطة جبمهور الوشاحني
فقد فتح املوشح أمام املبدعني باب التجديد بعد أن سيطرت القصيدة على      
 واجلدة عنصر مهم يف تطور الفنون واستثمار .لساحة األدبية لفترة زمنية طويلةا

 ما حدث مع املوشح الذي هذا .املواهب، بغية استمرار املوروث الفين وعدم مجوده
 .وحتركت قرائحهم لينتجوا فنا راقياتعشة تدفقت ألجلها دماء األدباء، بعث حياة من

 وعربوا عن خلجات نفوسهم، ،فقد استجاب شعراء املوشحات حلاجات عصرهم"
من البكاء على األطالل، وذكر :  لنظام القصيدة العربية تعد قصائدهم خاضعةمفل

  .1"قال إىل املديح وغري ذلك االنتاحملبوبة، مث
     فاملوشح غري الطريقة النمطية اليت سار عليها شعراء األندلس يف حماكام لشعر 

 ىحسب هلا عل الذي يد أن تفتخر باجلدي، بظهور املوشح،املشارقة، فتيسر لألندلس
  . الفين الذي قام به الوشاحونثومل يكن ذلك ليتجسد لوال االستحدا. مر األزمنة

 فقد كسر الصورة الثابتة ؛هم ما حققه املوشح هو تطوير عنصر الشكلأو     
 ونسج نظاما جديدا مبنيا على رسم الوشاح الذي ،للقصيدة العربية املتوازية اخلطوط

                                                 
1
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 ى عل،ة، وأضفى نوعا من املوسيقى العذبة، اليت بدأت تضعف نغمااأتزين به املرت
  .ع عروضي،  إضافة إىل كثرة تنوع القوايف مبا خلقه الوشاحون من تنو،جو النظام

خرج املوشح الشعر من دائرة التأمل اليت أما على مستوى املوضوع، فقد أ       
 أبعدم عن بيئتهم، وهي املنهل األول أحكمت قيودها على تفكري املشارقة، حىت

ندلسي ظروف جمتمعه احلضاري الذي تتمايز فيه  صور الوشاح األدألي أدب، فق
ندلسيون عن الشعر ولقد ابتعد األ.  فيه املستويات الثقافيةبجناس، وتتضاراأل

القريض ملا فيه من ثقل على مستوى املعىن والبناء، إذ يسري على شاكلة واحدة تثري 
 ال حيقق املالءمة بني حياة فمثل هذا الشعر.  مبطن بألفاظ عسرية الفهموامللل، وه

  شرابس من مياه، وخضرة، وجمال:ليات الطبيعةندلسيني السهلة اليت تغمرها مجااأل
  .ندلسيوهلو وموسيقى، وبني االختالف األلسين لدى طبقات اتمع األ

 يف تنافر ملقد سيطر الطابع البدوي الصحراوي على تفكري املشارقة، وجعله       
يب نواس،  أتمستمر مع بيئتهم فكثرت أشعار التمرد، كأشعار الصعاليك، ومخريا

 لذلك برز . بعد الشعر عن غنائيته، وألبسه ثوب الفلسفةيات املعري، الذي أولزوم
 ظروف يومل ينقل الصورة املباشرة لذلك الواقع وشروطه، وه "، وحيدااالشاعر فرد

 تلعب دورا حامسا يف حتديد الشكل الفين هلذا ،وشروط تارخيية وحضارية بالضرورة
  . قسوة قيود األدب وتعقيد لغته، فقسوة الطبيعة أدت إىل2" الشعر ومضمونه

، كما يوضح ذلك ابن عرابتتميز لغة أهل األندلس بابتعادها عن اإلو       
 الشعر وفنونه موجودة بلك، وأساليوال عربة بقوانني النحاة يف ذ:" خلدون بقوله
لم، فإن  هذا ماعدا حركات اإلعراب واجتهادها وتأويلها يف أواخر الك.يف أشعارهم
خر، ومتيز عندهم الفاعل من املفعول واملبتدأ من اخلرب ام موقوفة اآلغالب كلم

وهذا الطابع العام للغة أهل األندلس مكن . 3"بقرائن الكالم ال حبركات األعراب

                                                 
2
 .110، ص"البنية الصورية يف الشعر اجلاهلي:" عوضريتا - 
3
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املوشح، بتعبريه عن واقع من اختيار اللغة املالئمة له، فتحقق الصدق الفين يف الوشاح 
وذلك بلغة سهلة مفهومة، ومناسبة ، 4لقصائدندلسيني أكثر مما حتقق يف احياة األ

  .ألذواقل
 الوصف بني الوشاحني، فالوشاح األندلسي وهذا ما يفسر انتشار غرض       

 ه، ويف مدحه، وكذا يف رثائه وزهده، وذلك الرتباطه العميق مبجتمعهزلوصاف يف غ
 يعتور  فاهتمام الوشاحني مبا تراه أعينهم، ومبا.وانغماسه داخل خمتلف أحواله

  . بشكل بارز يف موشحامأنفسهم من عواطف جتلى
       رجة مت استخدام العامية فيها لغة الفصحى، فإن اخل جسم املوشح بالينوإذا ب

 وكان هذا .س الدكتور إحسان عبابينهأحيانا، وذلك تبعا ملقام التناسب الذي 
غة وسطى، أي بني لغتهم ل اعتربت نندلسي الذيار موافقا للغة أفراد اتمع األاالختي

مل  ،بشرية من العجم والرببر واليهود ذلك أن جتانس األعراق ال.الفصحى والعامية
يتم إال داخل بوتقة اإلسالم، ومل يكن هؤالء األقوام قادرين على استيعاب لغة 
القصيد وهم حديثو املعرفة بأدب املسلمني، فوفر هلم املوشح لغة سهلة معربة عن 

  .ة مألوفةجتارم بصف
أن استعمال الكلمات العامية يف األدب، ملا " :ولقد ذكر الدكتور أمحد أمني       
 ، يف القارئوكل أسلوب غرضه التأثري، .ا من األلفة واالعتياد، قد يكون له تأثريفيه

 إىل أن والكاتب الذي يتشوف. له ميل إىل قبول العامية، ألا سريعة الفهم ومتداولة
 فكثري من ؛والكلمات يف تطور مستمر. ه يهمه أن تكون كلماته مألوفةيؤثر يف قارئ

الكلمات العامية تصبح مبرور الزمن كلمات صحيحة جديرة باالستعمال يف 
 كمرشد يف مثل هذه ع توض، وليس هناك قاعدة عملية عامة.األسلوب األديب

  .5"ب ولياقتهي إال مهارة األد،املسائل

                                                 
 .25، ص"املوشحات واألزجال: " صطفى عوض الكرمي م- 4
 .123-122ص . 1، ج4، دار الكتاب العريب، بريوت، ط"املوسوعة األدبية "- 5
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يز ل العامي للوشاحني ساهم يف خلق أدب شعيب متمهذا االستعماكما أن       
 على أن الوشاحني استعملوا العامية دون أن يهجروا الفصحى، .فن الزجل: وهو

  .فتميزت لغتهم بالوسطية املالئمة للعامة
وهذا كله . ولقد متيز املوشح بثراء موضوعاته وتنوع قوافيه، وخفة أوزانه       

ولعل ذلك يعود إىل طبيعة احلياة داخل . ونه ويلحون عليهجعل اخللفاء واألمراء يطلب
القصور وما تنطوي عليه من ترف وهلو، وكذا هروم من مشاغل احلكم وكثرة 

 سواء الداخلية أو اخلارجية، فلم جيدوا ملجأ يف األدب، كعنصر للتسلية، ،املشاكل
  .عاطفيةإال املوشح الذي كفل هلم الراحة النفسية، واجلدة يف احلركة ال

وقف "قيبإن الوشاح ابن لذلك كثري املتكسبون من الوشاحني، حىت قيل        
 أن التكسب باملوشح "ويذكر الدكتور إحسان عباس  .6" كل بابلىبالبالد ع
 لذلك كان أهم .قزاز، وابن اللبانةال غالبية الوشاحني الكبار، كابن هاشتهر ب

  . 7"  موضوع يف املوشحات اليت وصلتنا هو املدح
ن حرية الوشاح يف اختيار اللغة املناسبة وافق حرية الفرد وميكن القول بأ       

، 8شرقية عن اتمع امل خاصة يف ظهور بعض العادات الغريـبداخل جمتمعه،
 وهذا كله نقله غزل الوشاحني .9ن حياءريح املرأة حببها دو وتص،ككثرة الشاعرات

  .املعربة عن حال احملبنياملتسم بالصورة البالغة التأثري و
وهذا أدى إىل التسامح الذي .         كما ساعد املوشح يف خدمة حرية العقيدة

وكان منهم - ، حيث تركوا للسكان احمللينياألندلسيونرف به األمراء واخللفاء ع 
. م وظفوهم يف مناصب راقية داخل الدولةبل إ.  حرية عقيدم- النصارى واليهود

                                                 
 .233املرجع السابق، ص :  إحسان عباس- 6
 .234 املرجع نفسه، ص - 7
 .59، ص 2004 ، جوان547، جملة العريب، العدد "األندلسيون يعشقون : " سلمى احلفار الكزيري: ينظر- 8
 .174ص " فصول يف األدب األندلسي : " حكمت علي األوسي: ينظر - 9
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، )الشكل( السياسي مسح بوجود أدب منطلق من مجيع القيود الداخلية وهذا التوجه 
  ).الظروف ( واخلارجية 

مني، أمثال ابن سهل اإلسرائيلي الذي لوقد برز وشاحون كبار من غري املس       
نه، فعرفت موشحاته باألناقة التوشيح يف علو شأظهرت موهبته يف املوشح، وساهم 
 الرئيسية، كما جعل سهولة األلفاظ من اختياراته والظرف، وهي من مسات املوشح

 لذلك كانت طريقة التوشيح .ندلسيألا تناسب اللغة اليت غلبت على اتمع األ
 التأثري يف نفوس املتلقني، والءم الناظمني، فحقق املوشح بذلك عنصرمناسبة لعموم 

  .10 املتذوقني الذين وجدوا ضالتهم األدبية فيه
وشح وظيفة أدبية بارزة، إذ خدم الذوق الفين اجلديد، وساهم يف لقد أدى امل     

  .بلورة أفكار الوشاحني بصورة سهلة دون تكلف
وكانت احلرية الفنية اليت متتع ا الوشاحون حافزا للمبدعني يف هذا الفن إىل       

الغوص وراء املعاين وإخراج السهل منها، والكشف عن نغمات جديدة، وذلك 
 كل واحد وبراعته  فربز التفاوت بني وشاح وآخر، تبعا حلذق.الوشاححسب جرأة 

يف تطويع القطع التوشيحية لصاحل موضوعات بعيدة عن الغنائية اليت يكفلها املوشح، 
املباين والسفن، والزهد والتصوف، وغريها من املواضيع اليت ، ووصف كالرثاء

الوشاحني بنوع من السهولة لكن املوشح تبىن عواطف . تقتضي اجلدية يف التعبري
املقبولة دون إسراف، فمنح النفس راحة وانطالقا من قيود القافية والبحث عن 

  .األلفاظ املتأنقة والصعبة والتزام حبر واحد قد ال يوافق اضطراب املشاعر
ة عن حياة وقدم صورة حي"ملوشح قد لبى حاجة الناس عامة         وذا يكون ا

  .11 "يها من القوة والضعف والرقي والتدهورندلسيني مبا فاأل

                                                 
 .78املرجع السابق، ص : مصطفى الشكعة:  ينظر- 10
 .349، ص "مالمح الشعر االندلسي : "  عمر الدقاق- 11
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وشح  من حاجام حيث رسم املاوقد وجد املشارقة يف املوشح ما لىب كثري       
م بعض امليول الشغوفة باألذواق الفنية الراقية اليت لألدب املشرقي خطا جديدا، واء

 ملفقد وطد التوشيح معا .فهم دون تغنت، أو عسروتثري اإلعجاب بكل سهولة 
ذن املشرقية وتعودت عليه العواطف األدبية، فحمل توجه جديد على ما ألفته األ
وها . الركاكةواف ا فنيا ذا ذوق رفيع بعيد عن اإلسفاملوشح بذلك للمشارقة ملمح

عواطف  إىل بن سناء امللك يذكر هذا االحتواء الذي حققه املوشح بالنسبةاهو 
يف رعيل السن، قد مهت ا عشقا،  يف طليعة العمر ووكنت:" الشعراء فيقول

ا حبـوش ا علما، غفت ا حفظا، وأحطتا، وصاحبتها مساعا، وعاشر
واستخرجت خباياها، واستطلعت خفاياها، وقلبت ظهورها وبطوا، وعانقت 

  .12 "أبكارها وعوا 
انطلقت من شح يف إرساء دعائم ثقافة جديدة، وهذا يبني مدى جناح املو     

دون أن تغري قواعده، ومسح للشعراء املشارقة باإلفالت من قيود القدمي األصيل 
واهب امل فال ينكر فضل املوشح يف صقل . فجوة سالمة الذوقكما مألد، املقص

وحتسني اإلبداعات الشعرية إال جاهل، كما أن املوشح المس األفئدة بغنائيته، 
 د األهواء وجدقوضه، فواف عروخصب العقول واألخيلة بفسيفسائه اللفظية، وتنوع

 إىل السهل  الذين خففوا من وطأة القصيد وجنحوااالنتماء الفين لدى الشعراء
 يكن هلم أن يرتلوا من درجة القدمي العالية، لو مل يتيقنوا من فائدة اجلديد  ومل.املمتع
  .ورقية
اته ، فساعدم موضوع"التروبادرو " م املوشح مسامهة كبرية لشعراء  قدوقد     

املنتقاة على التعبري عن عواطفهم، خاصة الغزلية منها ضمن مقطوعات توشيحية، 
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، 13ان املوشح هلم مطية لنشر أفكارهمخفيفة اإليقاع، رنانة اجلرس املوسيقي، فك
  .وتوصيل غايام الفنية

 يؤد املوشح وظيفة ظرفية، بل استمر ذلك إىل العصر احلديث، حيث برز ملو       
 إىل اجلهة عليهن وجدوا يف املوشح متنفسا جديدا، وجسرا متينا يعربون شعراء كثريو

 فنحن .غرياألخرى من اإلبداع األديب املناسب للزمان واملكان الذي بدأت مالحمه تت
عبد الرمحن " صقر قريش" مثال يستخدمه ليعرب عن إعجابه بشخصية يجند شوق

   14:الداخل، فيقول من موشح له
  سـيرم ى الصقر إذا ملـا علـم         علمـاا ـرا قرشيـت صقـكن

  سـى األفواه أو يف األنفـعلـف        ور العظمـاـن قبـل أيـن تسإ

  وسـن ميت اـ أجنس مميتها        رىـ الثجيدور زينت ـم قبـك

  النفوس  اجلسم أموات  قبل موتإن جازوا الثـرا        ان من فيها وـك

  ال الرموسـن ثراء صرن أغفـم        زكـى عنبـراـتـام تـظـعو

  يطمـسن حمموده ال ـن مفـاختـذ قبـرك من ذكر فمـا         تبـ

  سـع امللمـه املنيـانيـن بـأيهبك مـن حرص سكنت اهلرمـا       
ة  إىل األوطان فحررها من عواطف مكبوتواملوشح قد الءم النفوس املشتاقة       

 منها مبا له من ليونة لفظية وحرية را والتطهألفئدة وساعدها على إخراجهداخل ا
 وهذا ما وجده الشاعر الرومانسي .عروضية وتداع حر يريح النفوس العليلة

احلديث، حيث افرغ عواطفه وأحاسيسه املتضاربة يف قوالب توشيحية، فتحت له 
هجر، م وأحزان كثرية، وهو يف املدة ليعرب عما خيتزن يف صدره من آالزاوية جدي

ن كان هذا الوطن يعاين الويالت، ولدينا هنا إيليا أبو يد عن وطنه وأهله وخاصة إبع

                                                 
13
 .157:   ص"تأثري املوشحات يف التروبادور" :عبد اإلله ميسوم: ينظر - 
14
  .171، ص2، م.)ط.د(، بريوت، دار الكتاب العريب، "الشوقيات "- 
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، متسائال عن  "؟مىت يذكر الوطن النوم"عنوانه ماضي يصور حاله املتردي يف موشح 
  : 15موعد الراحة األبدية، والسعادة اخلالدة اليت حيتاج إليها وطنه، فيقول

  دـا والغـي أمسنـر فـأفك و قد هجع الغافلـون        جلست

  ردـاألم وجاروا على الشيخ وبدبنـا الظاملـون       ف استـوكي

  ديـ مرقفـيم ـهنـن جأوللواعج بني اجلفـون        لت اخف

  اـرهدراـني مـفأرسلت العـم         ما يكتـاق الفؤاد بـوض

  عـاملدف ا صنع السيف وـومـا         ويال رت احلروب وـذك

  األرفـعة ـا الرتبـشعوب هلـا       لى ذاـر عوـف جتـوكي

  عـذم الذي يصنـانت تـوكـها        اتـدم رايـب بالـوختض

  اـوم وأسرارهـروح العلـصـدم        ا شيدت ـت مبـاتـفب
ولفت املوشح بتجديداته الشكلية، انتباه الشعراء املعاصرين، فنجحوا يف        

إظهار ما يفكان تفنن الوشاحني يف تنويع "شعر التفعيلة"أو " بالشعر احلر"ى سم ،
القوايف وتنويع الوزن العروضي وسيلة ذللت صعوبة خرق قوانني الشعر املقصد على 

لشعراء بدر شاكر السياب، ونازك املالئكة وغريمها من ا: شعراء معاصرين أمثال
  . 16ديب الذي محله الوشاحونالذين وافقهم االنفتاح األ

ديد مبكرا ودفع عناء ذلك عن الشعراء احملدثني، فمهد وشح قاد ثورة التجفامل       
هلم الطريق حىت يبعثوا لنا حركة استحداثية كبرية داخل الساحة الشعرية واألدبية 

 وسالمة األسلوب دون تكلف، وإدخال ،سهولة التراكيبعلى أن  .بصفة عامة
 وذلك فيما ألفه الروائيون ، النثره إىلت الشعر بل جتاوزاالكلمات العامية مل حيتكره
املضمون غاية دون االلتفات إىل املعجم اللغوي، فكانت والقصاصون الذين اختذوا 

تهم خلدمة جمتمعهم الصغري يلوثراء املعاين وتنوع املواضيع وسالبساطة طريقتهم، 

                                                 
 .274:  ، ص.)ط. د( دار العودة ، :، بريوت"ديوان إيليا أبو ماضي "- 15
 .171، ص "فصول يف األدب األندلسي"حكمت علي األوسي، :  ينظر- 16
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 من خاصة وان أحوال الناس مل تعد حباجة إىل أدب الصالونات، مبا فيهكبري، وال
س الفرد  اإلفصاح عن مكنونات نف أصبح مههم هوليباجة احلبك وقوة الفكرة، بد

  .واقعية املوضوعلتبليغ، وموافقة البسيط بسالسة، وسالمة 
  : الوظيفة املوسيقية-2

 وقد .تطورت املوسيقى يف األندلس تطورا ملحوظا، فكثر امللحنون واملغنون     
كام االندلسيني للموسيقى والغناء فقد ساعد على ذلك عدة عوامل، منها تشجيع احل

 ومن تلك العوامل ترف . األموال على امللحنني واملغنيني القيان وأغدقواواجلب
هذا إىل جانب الطبيعة . الزينةالقصور وغلو األمراء وغريهم يف مظاهر األة و

  .ندلسية اجلميلةاأل
وقد ساهم ذلك يف تقوية عنصر الغنائية وإثراء األحلان بإيقاعات متنوعة تليب      

  .طلب املتلقني
        وقد خترج ملحنون كبار على يد الفيلسوف ابن باجة الذي ذاع صيته يف 

محد بن احلمارة من اشهر تالميذه يف هذا امليدان أبو عامر أو. ميدان املوسيقى
  .17ينظم الشعر ويلحنه ويغنيه :  علم األحلانالغرناطي الذي كان بارعا يف

غريه، هو وعلى أن الذي دفع عجلة تطور الغناء باألندلس قبل ابن باجة        
زرياب الذي وفد من املشرق يف عهد اإلمارة األموية موقد . ت املشرقال بإيداعاحم

ف إىل ع طريقة النوبة املوسيقية، كما طور اآلالت، حيث أضاحلن األشعار واختر
ولقد أدى . العود وترا خامسا، فتوفرت بذلك أحلان جديدة مل تكن معروفة من قبل

أ زرياب يف تعليم طرائق املوسيقى  ولقد بد.اتساع ميدان اللحن وثرائه ذلك إىل
. بذلك سوق الغناءبفضل ت الميذه من امللحنني واملغنني ونفق، فكثر ت18والغناء

                                                 
 .120: ، ص2، ج" املغرب يف حلى املغرب: " ابن سعيد:  ينظر- 17
  .126، ص3نفح الطيب، م: ؛ املقري428املصدر السابق، ص : ابن خلدون:  ينظر- 18
 



  133 

 املوسيقى، كان البد من توفر مادة شعرية وأمام هذا الزخم الكبري من التطور
  .تستجيب لتنوع األحلان بدل الشعر القريض ذي النمط الواحد

 ،إن الشعر القريض ال يناسب، بسبب نفسه الطويل، خفه األحلان واملوسيقى     
فلم . كما أن جمتمع املشرق غري جمتمع األندلس املختلط األنساب واملتشعب األذواق

ن البحور الشعرية اليت إمث  . صيدة التقليدية أن تواكب هذا التنوعيعد بإمكان الق
وليس .  اليت تفرغ فيها حمدودة كذلك حمدودة، فظلت األحلانكانت ختتار لألحلان

إن النضج والنمو قانون . ن تظل تلك احملدودية عائقا للتطور املوسيقيأمن املعقول 
  .19 وال ميكن إلغاؤه. الفنون
  .ء املوشح ليليب حاجة امللحنني واملطربنيهلذا كله جا     
دلة على ذلك قول ابن سناء  ومن األ.وعالقة املوشحات بالغناء عالقة وطيدة     
ناء ا على غريه مستعار، ، وإن الغ*ا كانت تغنـى على إيقاع األرغنإ:"امللك

تقيم وقد ذكر ابن سناء امللك أن بعض أنواع املوشحات ال يس .20"وعلى سواه جماز
 بعض املوشحات نبون الغناء يزيل للحن الذي حيدد إيقاعه، كما ذكر أوزنه إال با

ومما يدل كذلك على صلة املوشحات . 21ها األذن وتطمئن إليها النفسسيغفتست
  .وغريمها" غىن " و" شدا"  تسبق بعض اخلرجات، مثل بالغناء تلك الكلمات اليت

ا باللفظ السهل والعبارة ذات التركيب ن الغناء ارتبط دائم أومن املعلوم     
 ا وكلمااملوشحة بألفاظها السهلة" إن. اليسري، والفكرة الواضحة البعيدة عن التعقيد

املوسيقية ذات اجلرس الرخيم، ومعانيها اليت ال حيتاج معها إىل كبري جهد لكي 
 املطلع  مع تنوع القوايف بنيتفهم، ومقطعاا من أمساط وأغصان تتكرر يف رتابة

                                                 
  .427: املرجع السابق، ص: عمر فروخ:  ينظر- 19
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أخرى، كل ذلك يشكل بناء  مساطة من ناحية، والدور بأقفال واخلرجة من ناحيةواأل
  .      22"ح ترنيمهالرهيفا منسجما ألغنية حسنة مي

ن عزوف بعض النقاد القدامى عن  أوقد ذكر الدكتور مصطفى عوض الكرمي       
ت أحيانا إىل حد إيراد املوشح يف مؤلفام يعود إىل ما طبع لغته من سهولة وصل

  .23الركاكة
أن املوشحات نشأت من حاجة املغنني إىل "خ وقد ذكر الدكتور عمر فرو      

ذام إىل األحلان مث يؤلفون حلان، فاالندلسيون كانوا يلقون آكالم يسايرون به األ
ن اجها غري متناهية نظريا وعمليا فإومبا أن األحلان اليت ميكن استخر. عليها الكلمات

  .24"ظمت كانت كثرية االختالفن املوشحات اليت نأوزا
وقد أشار الدكتور مصطفى عوض الكرمي إىل أن الوشاح هو امللحن يف كثري      

  . 25ةناسبة للمقامات الغنائيا ما جيعله يتجه إىل الكلمات املوهذ. من األحيان
ر الذي ال األم.  واليسرة على ألفاظ املوشحات حملنا اللنيلقينا نظرذا ما أوإ      

ورمبا كان الوشاح يضع نفسه قي مكان امللتقي . جنده دائما يف لغة القصائد التقليدية
ويراعي مستواه الثقايف، فيعمد إىل السهولة واليسر، وذلك حىت حيقق الغاية من ذلك 
. األدب الذي استحدث ليخدم خمتلف الطبقات والذي نظم من اجل الغناء ال غري

  : واضحة أللقينا تلك السمة،زهر التايلابن فلو تتبعنا قول 
  اريـافتق على شحي و  ـل    يبخ ا من أجود وـي  

  اريـكاد     منها شوقي وهـادواك وعندي زيـأه

  هـا اشتكيـمن طول مـك     ي مطالـا يستحـأم
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  26ه ـجيـن يرتـى ملـأدن    وهـال كـان وصالـك     
     ضع له حلن وغُفإذا وية القصوى من نظمهي به حقق الغان.  
ا أفسح فرقت األحلان وعذبت غناء ميدانولقد هيأت طبيعة ألفاظ املوشح لل      

ومن املعلوم أن لأللفاظ الشعرية يف حد ذاا . اإليقاعات وارتفع مستوى التأثري
 إىل ذلك فاعتنوا نولقد تنبه الرمزيو. موسيقى خاصة ليست لغريها من ألفاظ اللغة

من رنني ويف حركاا وحروفها ومالئمتها للشعور "ا فيها بألفاظ الشعر وم
لفاظ استكماال ملا مل توفق معاين األلفاظ يف األ فكان إحياء .وحتريكها للحواس

   .27"هتوصيل
حسب للموشح هو خدمته لتوجه القصور، فمن املعلوم أن وأهم جناح ي

 و ،ون القيان وقد جعلهم ذلك جيلب.حاجة احلكام إىل الغناء كانت كبرية جدا
 ، وهذا جعل الوشاحني جيدون يف اإلبداع.يطلبون كل جديد مناسب لألحلان

 فتراكمت األحلان بقدر .ويبحثون عن كل ما يوافق األذواق من مستحدث جديد
امللحن،  و،وكانت جمالس احلكام وغريهم تضم الوشاح الناظم. تراكم املوشحات

  .به قرحيتهاجلارية املغنية فيعطي كل منهم ما جتود و
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  . تطور املوشح:  ثانيا    

       حات، وذلك يعود إىل عزوف النقاد عن مل تعرف البداية األوىل لظهور املوش
  : لسببني مهمني مها،ذكرها يف مصادرهم

  . شيوع الشيء اجلديد يتخذ فترة طويلة حىت تستسيغه العقول وتألفه-1
كر أنواع أدبية تشبه املوشح بصورة كاملة،  مل جتر عادة املؤلّفني القدماء بذ-2

طرا على خمتلف و النثري، كان مسيلتراث املشرقي، سواء الشعري منه أخاصة وان ا
، كما أنّ املوشح ام عند النقاد املتزمتني بالضعف اللغوي 28اإلنتاجات األدبية
دفّتيها ني لكن الغريب يف األمر هو أنّ أمهات الكتب حتمل ب. والركاكة األسلوبية

  . كان االنصراف عند املوشح؟فلم. أرذل األشعار وأسخفها
رق من املاء، أركوا الذي هو ت" عبد ربه على املغنني حينما لقد ثار ابن     
قول ب "ذّي مباء العقيق، وغنوا قيق قد غُى من رقّة اهلواء، وكلّ مدين روأصف
  :29الشاعر

ـّادت اهللا يل ـ عب                     فال أنسى حيـايت مـا   رب

  اـفرق الدبأ :التـ   فق     أنيليين :لـت هلـاوق               

  اـا وال كلبـّ ختف دب      لـو تعلم ما يب لـمو               
رب ضقل ما كان جيب يف هذا الشعر أن يوا: " قائال     وأصدر ابن عبد ربه حكمه

  .30" إليه مائتنيصغي وامل،ة واملغني فيه ثالمثائ،ةئ سوط، وصانعه أربعماةقائله مخسمائ

                                                 
 .61: ، ص"تأثري املوشحات يف التروبادور:" عبد اإلله ميسوم:  ينظر- 28
  .78-77، ص 6العقد الفريد، م : به ابن عبد ر- 29

  :على النحو األيت ) 72ص ( كرا يف الد الثالث من املصدر نفسه على أن البيتني الثاين والثالث ذُ
  الذنبا تعرفين      فقـالت ـ                             وقلت هلـا أنيلي
 نب و ال العتبـامل     تر الذ                              ولـو تعلم ما يب

 .72: ، ص3 املصدر نفسه، م- 30
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       ه كان من الذين نله أن يؤلف  فأىن.ب إليهم اختراع املوشحسعلى أن ابن رب 
 فقد ظلّ ،وإذا كان املوشح قد بلغ درجة معينة من اجلودة!. السخيف من الشعر؟

  .    31 دائما فنا شعبيا ال ميكن تدوينه
تح باب احلديث عن املوشحات يف الكتب ال قرن اخلامس، فُومع أواخر ال       

 من حماسن ،الذخرية"تسجيل نصوصها؛ فقد ذكرها ابن بسام يف معلمته الشهرية 
   .32، ولكنه اعتذر عن إيراد شيء منها يف كتابه املذكور "أهل اجلزيرة

أن ينتزع واستطاع بعبقريته . وقد اشتهر يف هذا العصر عبادة بن ماء السماء       
زاز شاعر املعتصم بن صمادح قبن عبادة الوجاء بعده حممد . الناس باملوشحاعتراف 

شاهدة له بالتربيز "وصف ابن بسام موشحاته بأا وقد . صاحب املرية
  .33"والشفوف

       ح، وارتفع رف يف ذلك العصر أيضا ابن اللبوعانة الذي أجاد النظم يف املوش
ويذكر ابن .  صاحب طليطلة، الذي اتصل باملأمون بن ذي النون رأسهرفعاجنم ابن 

   .34" بالد املغرب غنى ا يف موشحات مشهورة، ي" سعيد أنّ له 
أما القرن السادس اهلجري، فعرف حركة نشيطة سارت باملوشح أشواطا        
ول من النصف األ( إىل أن عصر املرابطني " مقدمته"وقد أشار ابن خلدون يف . كبرية

مث جاءت احللبة اليت  " : قال.كان العصر الذهيب هلذا الفن) القرن السادس اهلجري 
 األعمى التطيلي :وفرسا رهان حلبتهم. كانت يف دولة امللثّمني، فظهرت هلم البدائع

   .35 " مث حيىي بن بقي

                                                 
 .42: ، ص"املوشحات واألزجال:" مصطفى عوض الكرمي:  ينظر- 31
 .468: ، ص1، م1  ق:  ينظر- 32
 .802:، ص2، م2 املصدر نفسه، ق- 33
 .18: ، ص2، ج"املغرب يف حلى املغرب "- 34
 .1139: ، ص "املقدمة " - 35
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باحة، وابن غرلة  العصر كذلك األبيض االشبيلي، وابن :من وشاحي ذلكو     
م، إىل جانب ابن نزار وأيب جعفر بن سعيد وابن حزمون وابن ناملوشح املزصاحب 

  .36زهر الذي صال وجال يف هذا الفن 
 وامتألت جمالس احلكّام .وبدأ الوشاحون ينظمون يف خمتلف األغراض الشعرية     

 ويبين ،وكان ابن زهر يدير جلسات نقد حيكم فيها بني الوشاحني. واألمراء م
  . 37 من املوشحات من غريه املتكلف
     احني وقد امتد ذلك الزخم إىل القرن السابع اهلجريت جبهة الوشحيث تقو ،
فلم يدافع . مام ابن عريب وهو رجل دين معروف بالوقوف يف وجه كلّ جديدبانض

ط الدرر يف عد إنتاجاته التوشيحية مس بل نظم فيها أيضا، إذ ت،عن املوشح فحسب
  . 38 بن الصابوين، وابن سهل اإلسرائيليوعاصره ا. لهذا اا
على أنّ املوشحات بدأت تفقد نوعا من رونقها يف النصف الثاين من القرن       

ومل يربز وشاح قوي ".  الزجل فن" السابع اهلجري، وبدأ عصر جديد ازدهر فيه 
 طريقة سابقيه،  كان يف اغلب األحيان ينظم علىنإالّ لسان الدين بن اخلطيب، وإ

   :39فقد جارى موشحة ابن الصابوين اليت مطلعها
  رـن فجـا لليل املشوق مـممـا باهلوى لـذي حجـر     قس

      40:مبوشحته اليت يقول يف أوهلا     

  درـم تـاء لـوم السمـ     وجنـدر بالب فيهرتـل ظفـرب لي

       
  

                                                 
  .43:  ، ص" ملوشحات واألزجالا:"  كرميالمصطفى عوض :  ينظر- 36
  .44:  املرجع نفسه، ص:  ينظر- 37
 .نفسهاملرجع :  ينظر- 38
 .املرجع نفسه:  ينظر- 39
 .492: ، ص2، م" ديوان املوشحات األندلسية: " غازي مصطفىسيدال - 40
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  : 41وجارى موشحة ابن سهل
  سن     قلب صب حله عن مكقد محىل درى ظيب احلمى أن ـ   ه

 بسقخفق مثلمـا     لعبت ريح الصبـا بـالو  فهـو فـي حـر  
  : 42        مبوشحته املشهورة اليت يبدأها بقوله

  سـ     يا زمان الوصل باألندلدك الغيث إذا الغيث مهـىجا             

  ة املختلسيف الكرى أو خلس يكن وصلـك إالّ حلمـا    مـل             
جيش " ما نظمه سابقوه يف كتاب مساه واهتم ابن اخلطيب باملوشحات، فجمع     

  .43"التوشيح
السالسة اليت رفت موشحاته بالعذوبة ووقد ع. خر وشاح ويعترب ابن زمرك آ      

وأوزاا مبنية على خملع البسيط . تى جلّها معربا ذا نفس غريبال يكتنفها تكلف، وأ
  . 44وهي مخسة عشر موشحا" أزهار الرياض " املقري يف مؤلفه وقد سجلها 

 ميكن تبيينه على النحو ،وأثناء هذه املراحل تطور املوشح بشكل ملحوظ       
  :األيت

 لكنه ركب ،نّ املوشح بدأ مشطرا كالقصيدة     يذكر الدكتور إحسان عباس أ
ي أو عجمي يسمى بتم األوزان املهملة وخوهذه أوىل خطواته، ."املركز"قفل عام 

  . 45واليت متثلها موشحات القربي
ال تضاعف، فأصبح الشطر نّ عدد التضمينات يف األقفأ ويشري ابن بسام إىل     

وكان هذا مع يوسف بن هارون الرمادي الذي ورد . 46الواحد عدة أجزاء خمتصرة 

                                                 
 .489:  نفسه، صاملصدر - 41
 .484:  ن، ص. م- 42
 .45:  ، ص" زجالاملوشحات واأل:"  مصطفى عوض الكرمي:  ينظر- 43
 .176: ، ص2ج:  ينظر- 44
 .229: ، ص" عصر  الطوائف واملرابطنياألندلسي  األدبتاريخ:"  ينظر- 45
 .468: ،ص1، م1، ق" الذخرية : "  ينظر- 46
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ها رماديا رجة أن يكون لفظشترط يف اخلوي:"ه عند ابن سناء امللك يف قولهامس
  .47"زطيا
وكان هذا مع عبادة بن . مث عرفت األغصان جتزئة، فكان الغصن عدة أشطار      

نعه التوشيح  وجعل ص،، كما يقول ابن بسام" ميلها وسنادهامقو "ماء السماء الذي
  .48أكثر تقعيدا وتنظيما 

، "لتضفريبا"ي بعد مبن ماء السماء أحدث ما سويذكر ابن بسام أن عبادة       
بله يف  فيضمنها كما فعل الرمادي ق،وذلك يف اعتماده مواضع الوقف يف األغصان

  .49"املراكز"
ت بإنتاجات جيدة،  جاد، ومبرور العصور،قرائح الوشاحنيواملالحظ أن        

ن اجعلت املهتمني من العلماء يؤرخون هلا ويدعمون املوقف التنظريي، حىت 
وا مؤلفات خاصة دلصفدي، وابن اخلطيب، أفرمللك، وابعضهم، كابن سناء ا

  . وليس ذلك إالّ دليال على األمهية الكبرية اليت يكتسيها هذا الفن املتميز،لموشحل
  

                                                 
 .43:  ، ص" دار الطراز" - 47
 .468: ، ص1، م1املصدر السابق، ق:  ينظر- 48
 .املصدر نفسه:  ينظر- 49
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يف تضاعيف هذه املذكرة، رحلة يف رحاب نظرية األدب، لقد كان ما تقدم        

وقد مكنتنا .الدارسني كما أبرز مالحمها بعض ،ة املوشحمن خالل موضوع نظري 

التالية جنملها يف النقاط ،ةهذه الرحلة من الوقوف على حمطات عد:   

 اختلفت اآلراء حول نشأة املوشح بني النظرية األعجمية اليت دافعت عن -     

فنا مشرقي النشأة اإلسبانية للموشح، وبني النظرية املشرقية اليت اعتربت املوشح 

أن املوشح فن أندلسي : بت عند الدارسني قدميا وحديثا هو على أن الثا.األصل

   .وتطويره املؤثرة يف ظهوره ، وذلك ملسامهة جمموعة من العواملإاملنش

 متيزت طبيعة املوشح خبصوصية كبرية ظهرت يف الطبيعة العروضية، حيث -     

تفنن الوشاحون فطرقوا البحور الشعرية املهجورة، وأضافوا إىل األصلية بعض 

عوا فيهاالزيادات، كما جددوا يف القوايف ونو .  

     -بدل الصدر... كان الدور والقفل ين املوشح على شكل خطوط متوازية؛ ف ب.  

  .املعروفة نظم الوشاحون يف خمتلف األغراض الشعرية -     

عرفت اللغة يف املوشح استعماال خاصا، حيث مت نظم جسم املوشح باللغة  -     

ى الوشاحون السهولة يف  وتوخ.خدمت العامية أحيانا يف اخلرجة واست،الفصحى

   .التركيباألسلوب، إىل حد عدم مراعاة العالقات اإلعرابية يف 

     -أدبية، إذ استطاع الوشاحون مالءمة الذوق العام جلمهور وظيفة ى املوشح  أد

  .املتلقني

     -ى املوشح وظيفة موسيقية، مبا وفّ أدت حاجة امللحنني ره من نصوص لب

وتنوع قوافيها، وسهولة معانيها،  أوزاا، ةملوشحات خاصة خبف فسامهت ا.الكبرية

   .وتنوعهايف وفرة التالحني 

ى بشعر التروبادور سم وذلك يف ما ي، خدم املوشح التطور األديب األوريب-     

  .املوشحاتالذي اعتمد طريقة نظم 
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ثريون يف  قاد املوشح ثورة التجديد الشعرية مبكرا، وسلك طريقته شعراء ك-     

 يف األوزان والقوايف إىل وجود املوسيقي كما أدى عنصر التنويع احلديث،العصر 

الشعر احلر الذي يالعربية حمطة بارزة يف تطور القصيدة عد.  
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